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Beg bon ι 5. 6. Cen Φειμηιο i in Spi. 

| hei τῷ Su iit d 
: Girte φγπίοίμιπῃ gut sBeobadjtung ber feimijdem 9tatur 
üt SÜonatébilberu. δίς aus unb GCduíe bearbeitet bon 

Jberfe)rer  füernljarh  fanbpsbhrrg. — Dritte S9Qufíage. —9Xit 
84 Cylfujtrationen nad) Driginaljeidjmutgen von Srau $. £anbó: 

berg. 1902. Syn Drigimal-Qeinmanbbanb οἱ 5.— 

Syeber eife bea $Budje8 merft mam e8 am, baf ber SSerjajjet bejeelt üt 0D1t 
einer glüfenben 9iebe δεν 9tatur ἀπὸ baB er fid) felbjt mit bolfiter $ingabe bet 356. 
obadjftung be8 pifanalidjem imb fieri]djen eben$ tmoibmet. GaB eim lInterrid)t im ber 
Wtaturbeidreibung, menn er im Cine ber ,CGtrei[3üge" pom einent für feine 9[ufgabe 
begeijfetten 9efrer erteilt mirb, gang auBerorbentlid) [rudjtbringenb fein mur, bat[ 

toobI αἵ ΤΙ ον ποῖ Dingeitellt toerbeit. GBübagogijibes ϑιτάϊυ 1895, eft 90 

Sie 9(rt ber Sarjtellung iít fefjelb unb amregenb im BBdjten Grab. ὅπ 

Guam ein [ὕπο idtb por3üglidje8 $Budj, ba8 τοῖν Qreunben ber 9tatur Πν fid) unb 
i9re Berantvad)jeubem $üuber auj[8 mürmjte entpfeblei. (Edjtveiger Sebrergeitumg.) 

citat ge atus oenffben &»auen. σ- 
tyür jug uub aít au$germdblt bon όταν Diülyufyarbt, 

9nit S8udjdnurt von Tiobert Cuaels. 

L ὅτι 9Xarjd unb $eibe. ϑὲϊεδετδειμ ὧς Gebid)te unb GrgüBfumgen. 

IL 3fus Stebenf(ur unb 3SalbeSgrunb. νι ες Gebid)te τι. Graübfungen. 

II. 3(u8 $odíanb unb Cdneegebirg. Oberbeut[de Gebidte unb GCryüblungen. 

«m fünjierijdem lmjdiag gefeftet je 2 39X£., gebunben 2 9mf. 60 qa. 

. G8 ijt ein reditea δ ΟΠ δ umb. fari imb ivirb mitbelpe, eiit metes απὸ 
ferauftelfen ami(djezt bem oft mod) burd) bte Gigenart getrennten Gtüntmeit Germarien8; 
bie Gigenatt [01 Bleiben; fie berleift ber Gejanmtfett eite im beredjenbare Gtürfe; abet 
bie rünmiidj Gefd)iebenew erjafrem ter vom eimanbet, iie fie iut Senfem imb Gn 

pünbem bod) aujamunengefóren aí[8 fünber einer 9Qutter. (58 ift meijt ,Bausbadene", 
,bünerltd)e" SBoefie, bie ππθ bier geboten mirb, aber ,ferngefunb", it bert Rreijert ent: 
ftanber, bie wunfere ,9fttadenreiter" aub ,,Sdjari[d)lien" jteller wmb bie — δαδ nid)t δι: 
vergefiet — and) in bie 9teifem ber , mittet vom Geijte" immer mieber irijdje8 Bul 

bringen. (Θά πε Cdulseitumg, iterat. 9Bellage, 6. Sesember 1901.) 



ἌΡΑΣ dor QS o YN RR 

Bum fudfag-Mnferridot ——0— 
ijt im 3Serlage vom 9. ὦ, Zeubmner in Seipaig, TojtraBe 3, er- 
iienem umb burd) affe SBudjfanbfungen au begiefen: Juge 
θεῖς, Ἰδτοζείζον Dr. 60. , δὲ ujterbeiipiefe quz beutidjen Ctillefre. 

(Sin Sanbbitd)fein fitr Θ ον. [30 €.] gr.8. 1902. gef μά ---. 80, 
KD ate $8 bptltegenbe ΘΙ iit für bie Danb be8 GCdjüler8 αἴϑ iljamittel fitr bie 

Ctilijtif beitummt. 4m Gegenjag gu üfnlidjem 9[rbeiteit, bie bas8 $yaljdje bieten, ium 
babpn eer Pn τοῖν $ier — tie ber SSerjajjer glaubt, pübagogijd) ridjtiget — ur — 
ba8 GmpftefIen8merte unb Widti & gegeben. (E83 moitb aber babutd) augenjálfig 
gemadjt, bab e8 im Gegenja& aui Cinnbermarmnbtem gebradjt tvirb, 3. 9 ,er 
idjreibt fo, mie foit" ππὸ er id)reibt bejjet, aI8 tir," pber μος la8 ein SBudj, δὰ ὃ 
mit gefiel, wb ,er [a8 ben Zell, ma8 mir gejiel". Ser Danuptmert ijt auf grope 
liberiid)tlid)fetit gelegt; auj ber finfen cite imber si) Sufterbeijpiete unb bie 
bagu geBórigen 9tegelLm, auj ber redjten eite groBe9IngafI meiterer 3Beijpiele. 

Qormat imb llmjang δὲ8 3Südlein8 erntbgliden, baB e8 bequem im jebes 
£ejebud) aelegt terben fart. i 

τς We, Berl, Sispojiionen $u beutiden Suf(ügen fir bie 
Sertia ber fóferen Sebranjtalten. 23Bánbdjen. 8. Syebes SDünbdjen 
gef. JK 2.—, geb. Jf 2.50. 

I. Sünbden. [XVI ux. 228 €.] 1884. IL $9ünbdjeu. [XX i. 239 $.] 1888. 

€olevius, Dr. f., *Brofefjor am Sieipforijen Gonnajium au $onigs- 
| berg i. $r., Sis$pojitionen unb Xtatertalien 3u beutiden 

9(mifidtemn ἴδεν X5emata für bie beibem erjten $lajjem foferer 
Sebranjtafter. — 25ter θεῖε im amei 33dánoden.  9Soblfeile 
9)(uffagen. 8. 1898. qgyebesó $ejt gef. JK 1.—, geb. KK 1.50. 

I. 88bdjen. 1.$ejt. 11. 961}. DXXI ar. 160 8.) | 11. $8bdjen. 1. eft. 9. 9fujf. [XIIIm.2186G.] 
L — 23. — 1L 3(uj[V1.€.161—326.]| IL. — 2. — ὁ. 9t [ VE u.8 219—390.] 

praftijdje 9q(nleitung 3ur 9?(bfajjung δε] ον 
)9[ufidpe in S9rviefem am einen jungen τοι. 6. 9fuj. [VI 

| u. 194 C.] 8. 1893. geb. μά 2.40, gcb. J£ 2.90. 
fuer, Dr. να, Guomnafiaffebver, praftijdje ?Ínleitung aur 

SBermeibung ber Bauptiádidjtem effer iw 3(níage 
unb 3(uefüfrung beutider 9(ujjdge für bie (ΘΠ Ιου ber 
mittleren unb oberen .Síajjet ber Gognmafien, Stealidjulen imb 
anbrer füferer Sebranftaften, jorie aum Gelbftitubium bei ber SSor- 

. bexeitumg auf jdvi[ttid)e Bri fungen im SDeutjdjen.. 3. 9fuffage. tei 
beatrbeitet bor Dr. Otto $901. [88 €.] στ. 8. 1901. fart.  1.— 

fWosruügel, Dr. (0rorg, SBrofejjor aut 9teafgommajünm 4πι Gíberfelo, 
beutjde 9(ujjápe für bie SRitteltuTe boberer Sebr- 
anjtalten im 9njdjlug am ben beitjdjeu Xejejtojf. [VIL ut. 116 &.] 
qr. 8. 1901. geb. J& 1.40. 

Ximunont, Dr. Sulius, Sireftor be$ Jtealggmnajütms 41 S[terobe a/$., 
tfeoretijd)-praftijdje9Infeitunggur9(bfalfjumng beutidjer 
δ {|| ἅδε in 3iegelit, SDujtecbetipiefer unb Sispojitionen bejonbers 
im 9(njdjuB am bie Seftüre Ἐα εν 3Serfe neójt 9hrfgaben gu 
fajfenarbeitemn Für bie mitt(eren itib oberen Sfafjen 5ó5erer &dyufen. 
6. 9t:jfage. [XVI u. 648 &.].8. 1897. geb. 44 3.60, aeb. κμ 4.20, 

iübridy, Dr. fjermamt, SOberfebrer iu Gbenuig, beutjd)e 3Xufter- 
aufjüpe für alfe 9frtem $óferer Cdjulen. [X wu. 268 6.1 gr. 8. 
1899. Zn €eintvanb geb. JK. 2.40. 
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Praefatio editionis sextae. 

Cum redemptor honestissimus me invitasset, ub novam 
Sophoclearum fabularum à Gu. Dindorfio editarum re- 
cognitionem providerem, quid potissimum in opera nequa- 
quam facili praestare et deberem et possem consideranti 
summa rationis ac diligentiae non tam in verbis poetae 
qualicumque auxilio limatioribus exhibendis contineri visa 
est quam fundamento artis critieae in Sophocle exer- 
cendae, quod a viro illo de poeta eximie merito pridem 
iactum necdum conlabefactum cognoveram, pro tenui parte 
stabiliendo. quamvis enim sint qui subtilius iudicium ad- 
hibentes e libro antiquitate insigni eoque praestantissimo L 
(Laur. plut. XXXII, 9) reliquos vel omnes vel plerosque 
derivari posse praefracte negant, ab hoc uno codice quicum- 
que fabularum recensendarum operam nayvet in lectionum dis- 
sensione necessario proficisci nemo infitiatur: adeo manifestum 
omnium librorum in lacunosis locis consensum deprehendi- 
mus, adeo deteriorum librorum et manuum inillo correctrieum 
sublestam fidem, quibus leviorum tantum mendorum qualia 
prima codicis Laur. manus sexcenties committit correctio 
debeatur, cum in depravatissimo quoque loco redintegrando 
nihil nos iuvent, viam igitur ab eruditissimis criticis prae- 
munitam ingressus ad illius libri exemplar pleraque redegi 
quae correctionibus de manu secunda vel aliunde depromptis 
omnino non egere videbantur: quamquam loci aliter com- 
parati non defuere, quorum emendationem a Dindorfio modo 
probatam modo spretam libri deteriores ex parte nuper 
excussi suppeditant. quanta autem cautione opus sit, ubi- 
cumque optio datur utrum correctiorem scripturam ex his 
subsidiis adripias an primariam in Laur. amplectaris cete- 
rum vitiosam, cui tamen interdum multo lenior medicina 



VI PRAEFATIO. 

succurrat, cum alii loci permulti argumento sunt tum quasi 
exempli causa doceat Aiacis v. 149, qui, cum ante Nauckium 
vulgatum esset εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν Ὀδυσσεύς, revocato. 
πάντων quod in codice exstat genuinam formam εἰς ὦτα 
φέρει πάντων Ὀδυσεύς induit. itaque codicis vestigia pre- 
mentes iam alii bonarum lectionum memoriam levidensi 
mendo oblitteratam eruerunt, ut spes non desit ad corrupte- 
las usque ad hunc diem verborum contextum inquinantes 
aliquando expediendas: pauca proprio Marte novavi, sive 
in lectionum locum e codicibus in proeedosi vulgatarum 
Sive correctionum in eandem receptarum aliae correetio- 
nes, quas ipse invenissem vel ab aliis acceptas ali- 
quantulum recoxissem, cum aliqua probabilitatis specie 
substitui posse visae sunt. et illuc quidem Ai. 461. 516. 
670. 876. 928. 1096. ἘΠ. 219. 325. 533. 727. 1742. 
1314. Oed. R. 360. 438. 906. 1208. 13883. Oed. C. 511. 
155. 1510. 1604. Ant. 356. 782. Trach. 175. 256. 663. 
781. Phil 782, huc pertinent Ai. 405. El. 818. 1097. 
Oed. R. 1512. Oed. C. 243. 307. 547. 1021. 1132. 
Ant. 351. Phil 187. 1100. earum autem  correctio- 
num quae aliis debentur numerum vel triplicare poteram, 
nisi tironum potissimum gratia, cum plurima quintae ef 
priorum editionum exempla etiamnunc in scholis ferantur, 
ad eas hane quoad fieri posset conspirare maluissem: 
quae lyricarum quoque partium discriptionis ubique fere 
intactae necnon argumentorum in universum non mutatorum 
eausa fuit, etsi nunc cum opus absolutum est paenitet 
quod Electrae argumentum secundarium antiquae doctrinae 
prorsus expers non removi. quodsi vero in poetae verbis 
recensendis ἃ Dindorfio longius recedere nolui, eum multis 
quidem multorum periclitationibus Sophocles paene obrutus 
iaceat, nec tamen cuiusvis loci vitiati emendatio succes- 
serib quam quis contextui inserere audeat, rei ipsius ex- 
eusationem babeo: nec magis eam rationem qua usus com- 
plures eorrectiones ex Musgravii Brunekii Hermanni auc- 
toritate ἃ Dindorfio repositas vel ab ipso prolatas retinui 
quamvis non satis certas, perspicuitati tamen utiles, ab 
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iis improbatum iri spero, qui quam angustis fimibus 
lectionum delectus contineatur ipsi sint experti.  prae- 
ierea ex earum correctionum numero quas Dindorfium in 
editionem minorem iteratam aliquando recepturum fuisse 
adnotationibus  Oxoniensibus et Poetarum Seenicorum 
editione conlatis concludi poterat, probabiliores elegi: 
orthographica ipsius et fratris praecepta secutus codice 
invito magnam partem servavi, alia ad normas a Blay- 
desio Kirchhoffio Nauckio Wecklino propositas redigenda, 
nonnulla ad codicis fidem exprimenda censui . versuum 
vel uncis inelusorum vel in paginarum calce exsulantium 
partem penitus abieci, partem immerito in suspicionem 
vocari ratus in genuinorum numerum adsciscere non du- 
bitavi, in interpolatione statuenda ipsemet parcus: nam Ai. 
835sq. omnino abhorrere τὰς ἀεὶ παρϑένους a vindictae 
mentione iam alii suspicati sunt, non recte tamen corri- 
gendo salutem petiverunt. idem fere tribus locis Oed. 
R. 541, 943sq., Ant. 392sqq. factum: e quibus is quem 
primo notavi non cum interprete anonymo corrigendus 
videtur, sed ex scholio aliquo in margine adscripto quod 
τυραννίδα continuerit repetendus, reliqui quamvis diversa 
seu interpretationis seu correctionis adiumenta anquisita 
sint, pro sententiae fatuitaie verborumve stribligine vereor 
ne plane falsario inducendi sint, et in Antigonae quidem 
loco iam Nauckius praeivit. 

En cur hanc editionem, cum amplius. quadringentis 
loeis, rerum videlicet minutarum quales ad orthographiam 
et distinctionem spectant ratione non habita, a quinta 
differat, neque nimis a communi recensionis principio de- 
flectere idemque plus quam semel paullo accuratius effingere 
adseverem: cuius rei testimonia praeter ea quae iam dixi 
adferre libet Ai. 799, ubi Bothianae Bergkiana, El. 47, ubi 
Reiskianae Vahleniana correctio praeferenda videbatur, eius- 
dem fabulae 746. 1304. Oed. R. 229. 478. 1090. 11008q. 
1336. Oed. C. 121sq. 174sq. 247.1169. Ant. 110sqq. 519. 
606sq. 674. 1166. 1289. Trach. 98. 331. 644. 956. 988. 
1032. Phil. 491. 696. 1132. 14595. 



VIII PRAEFATIO 

Quo vero expeditiore conspectu potior lectionis yarietas 
perlustrari posset, Dindorfianae Praefationi quam ille 
editioni quartae praemiserat, eruditionis plenae mea auc- 
taria apte interponi non posse ratus adnotationem 
eriticam, selectam quidem sed ad eorum quorum interest 
usum idoneam, addere malui, in qua quibus siglis usus 
sim, indiculus quem subicio enarrat. 

L (L pr. primaria scriptura, 
L! eorrectio ab ipso librario faeta. 
L? eius qui scholia adscripsit, quem sunt qui 

eundem esse atque L' censent, 
L?, L? posteriorum manuum correotiones, inter 

quas qui librum excusserunt, 

L^ (perantiquam, antiquam), L* (recentiorem), L? 
(recentissimam) dignoscere sibi visi sunt, 

r lectio e recentiorum librorum consensu aut uno 

alterove ducta. 
* ]ittera sive signum erasum. 

L^ passim ineptias vendit, quas quamvis sollemni signo 
yo. insignitas neglegere. satius duxi, perinde quaedam 
minuta velut λεύσειν, 09' οὕνεκα, ἄρα ubi ἄρα, νῦν ubi 
vvv, οὕνεκα ubi εἵνεκα requiritur, οἰκτείρειν, ϑώῦξεν τίμησα 
sine Θογοηϊᾶθ, εὐρέϑη: personarum vices aut omissas aut 
perperam notatas perpaucis locis exceptis non attuli. 

Emendationum auctores eos qui primi eas protulere in- 
dagare studui, interdum duo nomina adposui quorum con- 
sensio quodammodo coniecturae commendatio esset. 

Unum restat ut "Theodoro Gomperzio οὖ Ottoni 
Hensio, qui eoniecturas benigne mecum communieave- 
runt, οὐ Rudolfo Prinzio, eui aecuratiorem nonnullarum 
codicis L scripturarum notitiam debeo, publiee grates 
agam quam maximas. 

Seribebam Idibus Febr. MDCCCLXXXV, 



Adnotatio critica. 
—— 

AIAX, 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ accedit ex r 
V.2 ϑήραν τιν᾽ ἐ. &. πειρώμενον Lugebilius 9 ἁνὴρ Brun- 

ekius: ἀνὴρ L 88 τρανόν Nauckius 98 νέμει v: τρέπειν L 
88 ὅτου L corr., ὅπου pr., ub videtur 40 ὧδ᾽ ἦξεν (ἧξεν L): ἥμαξεν 
Bergkius, ἤχμαξεν Wecklinus ^ 44 ἦ καὶ: ἦ γὰρ Lobeckius 
βούλευμ᾽ τ: βούλημ᾽ 1, 49 καὶ δὴ: ἤδη Nauckius 50 μαιμῶσαν: 
διψῶσαν 1,2, μαργῶσαν Nauckius 61 ἀπείρξω L' 52 λήμας 
Madvicus: γνώμασ L τῆς ἀνηκέστου χαρᾶς suspectum: φορᾶς 
Reiskius, φϑορᾶς Rauchensteinius. an τῆς ἀνηφαΐίστου πυρᾶς i.e. 
caedis? ὕϊ παρών L?, ἕλῴν Morstadtius ^ 58 ἄλλοσ᾽ ἄλλον 
Wunderus, ἄλλον ἄλλοσ᾽ Nauckius ἐμπίτνων (ἐμπιτνῶν 1.1) 
Elmsleius: ἐμπίπτων L 60 εἰς ἕρκη κακά: εἰσ ἐρινῦν κακήν 
L*, unde Ἐρινύων ὥτρυνον εἰς ἕρκη κακά Hermannus 61 
πόνου r: φόνου 1, 68—70 del. EReichardus 10 ἀπείρξῳ 
L' "1 αἰχμαλωτίδας τ: αἰχμαλώτιδασ L 74 ἔξω: σφ᾽ ἔξω 
L? Τ7ῦ ἀρεῖ Schneidewinus: ἄρηισ L 80 ἐν δόμοις L^: ἐσ 
δόμουσ L, unde τόνδ᾽ ἔσω δόμων Hartungus 82 φρονοῦντι 
τοί νυν Heimsoethius 906 τὸ μὴ οὔ Hermanno praeeunte Nau- 
ckius 98 οἶδ᾽ Τί pr, Erfurdtius 99 ἄνδρες Brunckius; 
ἄνδρεσ L ξυνῆκ᾽ ἔπος Meinekius 102 ἔστηκεν L 104 
ἔγωγ᾽ Ὀδυσσέα ('Oóvcoi] Nauckius): ἔγωγ᾽ Ὀδυσσέα Wolffius, 
Ὀδυσσέα ᾽γὼ D. 108 ἑρκεώουν Elmsleius: ἑρκίου, 110 φανῇ 
Bothius, δαμῇ D.: ϑάνηι L 112 ἐγώ σ᾽ τ: ἔγωγέ σ᾽ L, unde 
ἔγωγέ σ᾽ εὔχομαι Schneidewinus 110 ἐννέπειρ L? 116 σοὶ 
δὲ τοῦτ᾽ ἐφίεμαι Bergkius, col δ᾽ ἐφίεμαι, ϑεά D.: τοῦτό σοι δ᾽ 
ἐφίεμαι 1, 192 ἔμπας schol: ἔμπησ L 180 ἢ χειρὶ σωκεῖς 
Nauckius 181 ὡς ἦμαρ tv Burgesius 185 ἀγχίαλον Bothius 
137 f«wevige πληγὴ Διὸς 7| Herwerdenus 148 ἱππόνομον Hea- 
thius, ὁπλομανῆ MSchmidtius 145 βοτὰ r: βωτὰ L 149 
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πάντων Ὀδυσεύς Nauckius, πᾶσιν Ὀδυσσεὺς r: πάντων ὀδυσ- 
σεύσ L 168 τὸ coi σ᾽ L pr. 154 ψυχῶν Nauckio suspectum 
155 ἁμάρτοι L* Campbellius ^ 167 ἐπέδραν L pr. ut videtur 
169 αἰγυπιὸν δ᾽ Dawesius: αἰγυπιὸν L ὑποδείσαντες ali cum 
Dobraeo delent 173 ὦ μελέα Nauckius 176 5 zov Lo- 
beckius: ἤ που, ἀκάρπωτος Nauckius: ἀκάρπωτον L 118 
ψευσϑεῖο᾽, ἀδώροις Stephanus ἐλαφαβολίας Nauckius: ἐλα- 
φαβολείαισ L pr., ἐλαφαβολίαισ corr. (cf. Pappageorg. Ann. phil. 
vol. suppl. XIII, 403). 179 ἥντιν᾽ Iohnsonus, εἴ τιν᾽ Elmsleius, σοί 
τιν᾽ Reiskius, 7j τιν᾽ Schneidewinus: 7| vw! L— 185 ποίμναις 
τ: ποίμναισι L 190 corruptus. Σισυφέίδα 1,3, Σισυφίδας Har- 
tungus: fort. ἢ τας i. e. ἔτης, sicut Eur. El. 546 ἢ της in ἢ 
τῆς abiit 191 corruptus. μ᾽ delet Wilamowitzius Herm. 
XVIII 217, iamque Blaydesius, μὴ μηκέτ᾽, ὦναξ, ὧδ᾽ Morstadtius 
192 ὄμμ᾽ ἔχων : ἐμμένων Reiskius 194 μακραίων Neuius 195 
ποτὶ Ritschelius: ποτὲ L 196 ἀτάρβητος D.: ὧδ᾽ ἀτάρβητα 
(ἀταρβῆτα 1) 1 ὁρμᾶται Triclinius: ὁρμᾶτ᾽ L 199 ἁπάντων 
χαχαξόντων D.: πάντων καχχαζόντων L βαρυαλγήτως D.: βα- 
ρυάλγητ᾽ 1, 200 ἄλγος Nauckius 202 γενεὰ Reiskius 
᾿Ερεχϑειδῶν r: ἐρεχϑειδᾶν 17; 205 μέγας Lobeckius: ὁ μέγασ I: 
208 ἠρεμίας Thierschius, εὐμαρέας Hermannus: ἁμερίασ L 210 
Φρυγίοιο laegerus, Φρυγίου ov Porsonus: φρυγίου L — 211 δου- 
ριάλωτον Brunckius: δοριάλωτον L 215 βάρος L': mé$906 L 
221 αἶϑο.. νοῦ L, αἴϑοπος L* 226 ὕπο xApfousvov τ: ὑπο- 
κληιξομέναν L 2206 ὁ πολὺς μῦϑος Nauckius 227 ὥιμοι L 
228 ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ L 280 παραπλάκτῳ Blaydesius: 
παραπλήμτωι 1 282 ἱππονώμας Porsonus: ἱππονόμασ L, ó ex 
alia littera, ἱππονόμουσ corr. 284 ποίμνην Ellendtius: ποί- 
μναν 1, 236 và r: τὰἀσ], 237 ἅμ᾽ ἑλὼν coni. M. 241 
ἵππολέτην L pr. 243 δ᾽ évvdfov L 24 ἤδη r: ἤδη τοι L 
κάρα Triclinius: κρᾶτα L 261 ἐρέσσουσιν vix integrum: ἐρεί- 
σουσιν praeeunte Nauckio Wieselerus, ἀράσσουσιν Bergkius 
255 &rAevog r 257 στεροπῆς D.: στεροπᾶσ L . 270 aut ὅπως 
cum Meinekio in ὅπερ aut πῶς cum Nauckio in τέ mutandum 
271 ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ L 219 ἥκει r Elmsleius, xy r 
Erfurdtius: ἥκοι L 283 τοῖς ξυναλγοῦσιν τύχαις Nauckius 
289 ἄκαιρος Herwerdenus: ἄχλητοσ L 2917 εὕὔερόν τ᾽ Schnei- 
dewinus: εὔκερών τ᾽ L 299 κἀράχιξε L pr. 304 ἐκχκτίσοιτ᾽ 
Musgravius 305 ἐπάξας r, ἐσάξας Morstadtius: ἀπαΐξασ(ἀπάξαισ 
L) L corr. 309 ἐρειφϑεὶς e v. praeced. (ἐρειπίοις) inlatum: 
ἐρεφϑεὶσ L pr., ἐρεισϑεὶς L5 Blaydesius 818 φανοίην τ: ga- 
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νείην L 814 seclusit Nauckius 816 ἐξηπιστάμην τ: ἐξεπι-- 
στάμην L 822 βριμώμενος Morstadtius 824 ἁνὴρ Brunckius: 
ἀνὴρ L 821 delevit Nauckius 880 λόγοις Stob. flor. CXIII 8: 
φίλοι L, quo usus ἐν τοιοῖσδε vix. φίλοι Blaydesius —— 331 sq. 
δεινοῖς... «κακοῖς Bentleius 882 διαπεφοιβάσθϑαιγτ: διαπεφοιβᾶ- 
σθαι 1, 8817 ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ L 881758α. ἢ τοῖς πάρος 
voc. ξ. λυπ. πάλιν Nauckius 844 ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ ἄνοιγε 
δή Wecklinus, ἄνοιγέ τοι, si quid mutandum, malit M. 860 μό- 
vov ἔτ᾽ Hermannus: μόνοι τ᾽ L 354 oiu ὡς Nauckio su- 
spectum 868 ὃς ἁλίαν ἔβας Hermannus, ἅλιον ὃς ἐπέβας idem: 
ἁλίαν 0c ἐπέβασ L ἐρέσσων πλάταν Blaydesius 860 πημονὰν 
Reiskius: ποιμένων L 870 αἰαῖ αἰαῖ τ Ὁ.: αἷ αἴ αἴ L 5872 
χερὶ μὲν Hermannus, χεροῖν Triclinius: χερσὶ μὲν L 319 
πάντα δρῶν Wakefieldus (cf. Heimreichium krit. Beitráge p.4): 
πάνϑ'᾽ ὁρῶν, ἁπάντων τ᾽ L': πάντων 1, 880 Μαρτίου r: 
λαερτίου 1, 882 ὑφ᾽ ἡδονῆς γελᾷς Nauckius 888 ξύν τοι 
Schneidewinus: ξὺν τῶι 1, 884 μήν add. LDindorfius 889 
προπάτωρ suspectum: πάτερ Triclinius, γένετορ D. 890 ὀλέσσας 
Turnebus: ὀλέσασ L 891 ἕλεσϑ'᾽ Elmsleius: ξἕλεσϑέ μ᾽ 1, 899 
ϑεῶν τινος Wyttenbachius ^ 400 ὄνασιν Brunckius: ὄνησιν L 
409 ὀλέϑρι᾽ D., οὔλιον Wunderus: ὀλέϑριον L. ὀλέϑριον κήδει 
Lex. Vind. 406 φϑένει φίλοισι τοῖσδ᾽ ἐμοῦ σέβας M., φϑένει, 
φίλοι, τίσις δ᾽ ὁμοῦ πέλει D.: φϑίένει φίλοι τοῖσδ᾽ ὁμοῦ πέλασ 1, 
verba nondum expedita 407 μώραις Elmsleius: μωραῖσ L 
419 ἰὼ add. Brunckius 417 ἀμπνοάς γ᾽ Wecklinus 418 
ὦ Brunckius: ἰὼ L 424 ἐξερῶ Porsonus: ἐξερέω L 428 
0$0' ὕπως Elmsleius: οὔϑ᾽ ὅπωσ 1, 488 seclusit Nauckius 
cum Morstadtio 4388 Τροίας suspectum: ἄπωϑεν £49 v Heim- 
soethius, ἐλϑὼν σὺν ἄλλοις D. 489 ἀρκέσας vix integrum 
450 ἀδάματος Elmsleius: ἀδάμαστοσ L ^ 456 βλάπτει Reisigius 
τὰν (τ᾽ àv r) Elmsleius: γ᾽ à» L 461 προδούς τ᾽ ᾿Δτρείδας 
M.: μόνουσ τ᾽ ἀτρείδασ 1, 404 γύννιν φανέντα Leeuwe- 
nus 407 ξυμπεσὼν πολλοῖς μόνος Morstadtius, ξυμπ. μόνος 
μόνως (μόνῳ! cf. Eur. Heracl. 807) Bergkius GrLG. 1Π 370 
469 εὐφράναιμέ zov r: εὐφραίναιμέί που 1, 410 γε L! in li- 
tura: δὲ L ΑἸ οὐκ àv ποιοίμην Nauckias 493 συνηλ- 
λάχϑης r: συναλλάχϑησ L 496 ἣ Bothius: εἰ L ϑάνεισ 
L pr. τελευτήσας r: τελευτήσεισ L, τελευτήσησ L* ἀπῇς 
Gomperzius, μ᾽ ἀφῇς Brunckius, ταφῇς Reiskius: ἀφῆισ, 499 
δούλιον L pr, unde δούλιον στέρξειν τροφήν Schneidewinus 
501 ἀτίξζων ΤΙΣ 507 προλείπειν Wolffius 615 σὺ τ: σοὶ L 
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δόρει D.: δορί, 5816 ἤδη M., ὠμὴ Nauckius (similia alii): 
ἀλλ᾽ ἡ Lb, ἄλλη r D. Bergkius 1.9. 464 — 521 πάϑοιτ: memi b 
εἴ vL προύπαϑεν Badhamus | 581 ἐξερρυσάμην ex schol. Her- 
mannus 537 ἐπ τῶνδ᾽ ἔτ᾽ Schneidewinus 538 αὐτὸν om. L, 
add. Lr 543 λόγων L, λόγου 844 ὅδ᾽ τ: ὧδ᾽ L X 546 
τοιόνδε M.: τοῦ τόνδε L. versum spurium iudicat D. ^ 554b 
om, Stob. flor. LXXVIII 9, del. Valckenarius 559 γαρμονή 
Morstadtius ^ 564 τηλουργὸς (τηλουρὸς Musgrasius) 5 ϑή- 
ραν: qoovo&videm |. 565 ἐνάλιος τ: εἰνάλιοσ!, 569 ᾿Ερέβοιαν 
Schaeferus 071 delevit Elmsleius ὅτ8 Agewoig v: ἀχαιοὺσ L 
μήτε λυμεὼν Schaeferus | 579 δῶμα πάκτου Eustathius: δῶμ᾽ 
ἀπάκτου L 582 τραύματι L* Nauckius ^ 589 ἄγαν μὲ λυ- 
σεῖς Nauckius . 597 &A/mAewrog r: ἁλίπλαγχτοσ L 602 Ἰδαῖα 
μέμνω (schol) λειμώνι᾽ ἄποινα, μηνῶν Hermannus: ἐδαΐαι μέίμνων 
λειμώνια ποίαν μήλων 1, verba nondum persanata 604 εὐνῶμαι 
Bergkius: εὐνόμαι L (εὐνώμῳ Triclinius) 605 πόνῳ τρυχόμε- 
vog Martinus 610 ὥμοιν μοι Brunckius: /ó pot μοέ uot L 
617 sq. χεροῖν μεγίστας Triclinius: χερσὶν μέγιστ᾽ L 620 παρ᾽ 
ἀφίλοις x: παρὰ φίλοι L 622 ἦ που ταλαίνᾳ D. σύντροφος 
Nauckius: ἔντροφοσ L ἁμέρᾳ Brunckius: ἡμέραι Τὶ θ2ὅ 
λευκὰ Schneidewinus: λευκῶι L 626 φρενομόρως (φρενομώ- 
ρως L7") nondum expeditum: φρενοβόρως D., φρενομανῶς vel 
μωροφρόνως Meinekius 631 χερόπλακχτοι Erfurdtius: χερό- 
πληλτοι L 633 στέρνοισι r: στέρνοις L 634 ἄμυγμα Bo- 
thius: ἀμύγματα L  — 635 παρ᾽ Elmsleius: γὰρ L — ó νοσῶν 
Lobeckius: ἢ νοσῶν. 086 ὃς εὖ m. ἥκων Burgesius ἄριστος 
suppl Triclinius — 645 δίων Reiskius: αἰὼν L 647 φαίνει τ᾽ 
ἄδηλα Herwerdenus 649 γαΐ Brunckius: xol L 6056 ἐξαλύ- 
ξωμαι Hesychius: ἐξαλεύσωμαι L 667 ᾿ἡτρείδας τ: ἀτρείδα L 
608 τέ μήν Herwerdenus 609 τὰ ϑεῖα Wilamowitzius 670 ἕτοιμ᾽ 
ὑπείκει M.: τιμαῖσ ὑπείκει ἃ 0614 λείων τ᾽ ἄημα Musgravius, 
λῆγόν v ἄημα FGSehmidtius: δεινῶν (δεινόν pr.) L — 6075 ἐν 
δ᾽; ἐκ δ᾽ Bothius, ἠδ᾽ Nauckius 678 ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως 
μαϑὼν ὅτι D., λέγω δ᾽, ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως, ὅτι Wecklinus: 
ἐγὼ δ᾽ ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίωσ ὅτι 1, 679 ἡμῖν L': ἤμην L 
682 πολλοῖσι τ: πολλοῖσ L — 685 διὰ vé y ovg ex schol. Hartungus: 
διὰ τέλουσ, 687 ὑμεῖς δ᾽ Blaydesius:óusic 9L 692 σεσωμένον 
Wecklinus 696 χιονοκτύπου r: χιονοτύπτου ἃ, 704 εὔγνωτος τ 
108 ξυνείης L* 100 ἔλυσεν; ἔλυσε γὰρ 1,7, ἔλυσ᾽ ἄρ᾽ Purgoldus 
719 ἐξήνυσ᾽ r: ἐξήνυσεν 71 714 μαραένεν Heathius: μαραένεε 
τε (1,1, ys L) καὶ φλέγει L- 716 ἀναύδατον φατίσαιμ᾽ Lo- 
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beckius: ἀναύδητον φατίξαιμ᾽ L — 718 ϑυμῶν r, 9wuoo τ᾽ (t 
r) Hermannus: ϑυμὸν L 719 πρῶτον τόδ᾽ Blaydesius ^ 726 
τὸν add. L9 στρατῷ Schaeferus: στρατοῦ, 729 ἔς τ᾽ Thier- 
schius, κἄτ᾽ Meinekius: ὥστ᾽ L 131 (ov ἰοὺ ἰού L 188 βρα- 
δεῖαν vix sanum: ἀχρεῖον FGSehmidtius, μάταιον Nauckius 
142 τύχοι r: τύχη! L —— 748 πρὸς τὸ κέρδιον r Nauckius 747 
πάρει Schneidewinus: zéot L 162 κἀπέσχηψεν L — 755 ποτέ 
suspectum: πέρα Wecklinus. an εἰσιδεῖν βούλοιτ᾽ ἔτι — 156 τῇδ᾽ 
£9" ἡμέρᾳ Bothius, τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ Lobeckius ^ 758 κἀνόνητα L, 
κἀνόητα Suidas, quod post alios Nauckius praefert Morstadtio 
praeeunte κἀνόητα λήματα scribens 764 δόρει D.: δορὶ L 
711 δίαν ᾿ϑάναν Mehlhornius ^ 776 τοιοῖσδέ rot Hermannus: 
τοιοῖσδε toic L 782 εἰ δ᾽ ἀπεστερήμεϑα (ἀπεστηρήμεθϑα Τὴ 
obscurum: ἀφυστερήμεθα Wakefieldus, ἄρ᾽ ὑστερήμεϑα Schen- 
kelius 183 ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ L κεῖρος r: Éxsivoo L 
184 δύσμορος γύναι Schenkelius: δύσμορον γένοσ L 190 βάξιν 
Reiskius 192 Αἴαντος δέ τοι Nauckius | 794 $wgoióg γ᾽ 
Elmsleius 199 ἐλπέξζεν φρεσίν Bergkius, ἐλπίζειν φέρει Bo-. 
thius, alia ali: ἐλπίζει φέρειν LL 802 ὃς lacobsius: ὅτ᾽ L 
φέρει: ϑροεῖ Nauckius 808 ἑσπέρους αὐλῶνας Blaydesius 
809 οὐχὶ δυρτέον Herwerdenus 812 del. D. ϑέλοντες Lt 
ὃς L*: 0c àv 71 820 νεακονής Nauckius 822 διὰ τάχους 
χτανεῖν Morstadtius: siquid mutandum, fort. praestat 9ενεῖν 
825 λαχεῖν e λαβεῖν L 828 πεπταότα L pr. 829 xot- 
ὑπτευθϑῶ, v. seq. deleto, ex schol. Heimreichius Beitr. p. 8 
830 97^ r: v L 881 τοσαῦτά σοι ΤΣ —  835sq. ἀρωγοὺς... 
ἀεί 9^ (r: δ᾽ L) del. M.: frustra τὰς ἀεί v^ ἐπαργέμους Mei- 
nekius 839—842 ut spurios notat schol. 844 σεύεσϑε 
Wakefieldus: γεύεσϑε L 853 τάχει in τύχῃ mutandum 
censet Nauckius, ri»/ in τανῦν Schenkelius 856 τὸ νῦν 
suspectum: ἡμέρας σέλας τόδε Nauckius. an ἡμέρας ἁγνὸν σέλας 
858 κοὔποτ᾽ τ: καὶ οὔποτ᾽ L 868 τροφῆς Drunckius: τροφεῖσ L 
867 παπαῖ παπαῖ Laehmannus 869 nondum emendatus: ἐπε 
ἐσταταί μὲ συμβαλεῖν Hartungus, ἐπίσταταί eqs συμμαϑὼν D. 
874 ἐστίβευται Herwerdenus 8706 πεσόν M., μολόν Nauckius: 
πλέον L — 8717 βολῶν L': βολῆσ L 5819 δῆτά μοι Hermannus: 
δή μοι L 8179 φιλοπόνων: τἱαμόνων Engerus 880 ἀύπγους: 
ἀμφ᾽ &ümvovg Hermannus 885 ποταμῶν τ: ποταμῶν»πεἶδροισ 
L, unde ποταμῶν ἐφυδρίς Bergkius GrLG. ΠῚ 465 891 ἰώ 
Triclinius: ἐὼ ἐώ L 896 dzox ex Herodiano D.: οἴχωκ᾽ L 
901 cóv add. r Hermannus 902 ὦ τάλας rD.: ἰὼ τάλασ L 
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903 ταλαῖφρον r: ταλαίφρων L 90 ἔρξε Hermannus, ἔπαϑε 
Wecklinus: ἔπραξε L 908 ὦμοι x: (ó μοι ἃ 910 ἄφαρατος 
D.: ἄφρακτοσ L 914 δυσώνυμος r: ὃ δυσώνυμοσ L 4916 
᾿χάλυψα Wecklinus 919 μελανϑὲν corruptum: μελανϑὲς Bur- 
gesius, κελαινὸν D. an legendum μολυνϑὲν siu? 920 βα- 
στάσει Y: βαστάσην αὶ 921 ἀκμαῖ᾽ ἄν Hermannus Wakefieldo 
praeeunte: ἀκμαῖοσ L, óg ἀκμαῖος ἡ δὲν ἂν μόλοι Herwerdenus, 
ὡς ἀκμαῖος ἂν βαίη μολών Pantazides 928 ὦ δύσμορ᾽, ἄτας 
οἷος ὧν οἵας ἔχεις Μ., ὦ δύσμορ᾽ Αἴας, οἷος ὧν οἵων κυρεῖς 
Nauckius (οἵοις ἔχει Hensius), ὦ ὃ. 4., οἷος &v9" οἵου πέλεις 
ex Ignatii versibus in Adamum 126 CFMuellerus: ὦ δύσμορ᾽ 
αἴασ, οἷοσ àv οἵωσ (οἷοσ pr) ἔχει], 926 ἐξανύσειν r, ὧδ᾽ 
ἐξανύσειν Erfurdtius 930 φαέϑοντ᾽ vitio deformatum: φα- 
ἐϑοντος αἰεὶ Bergkius l. ad 885 indicato 936 χρυσοδέτων 
supplet Musgravius, οὐλομένων Thierschius 938 δειλαία δύη 
FGSchmidtius 946 σκοποί languet: κόποι Nauckius 946 
ὥιμοι L (ὥμοι r), ἰώ μοι L* 947 sq. ἄναυδ᾽ ἔργ᾽ Δτρειδᾶν 
τῷδ᾽ ἄχει (— ἄναξ, τόνδε συνναύταν, τάλας) Hermannus — 955 
πολύτλας Porsonus: ὃ πολύτλασ 1, 957 γελᾷ τε eb mox ξὺν 
δὲ Blaydesius τοῖσδε Elmsleius, τοῖσι Triclinius: τοῖσ L 969 
βασιλῆς r: βασιλῆεσ 1, 961 οἵ δ᾽ Berglerus: οἵδ᾽ 7 — 966—968 
del. D., 966—970 Nauckius 969 si genuinus, corruptus. τέ 
δῆτα τοιοῦδ᾽ (τοιωδ᾽ velcoiovó L pr.) ἐγγελῷεν Turnerius 976 
ἐπήβολον μέλος Nauckius 9179 ἁνήρ Brunckius: ἀνήρ L 980 
δεῦρ᾽ αὐτὸν ἄξεις δῆτα Elmsleius 988 ἐχϑροῖσι Herwerdenus, 
σϑένουσι MSeyffertus: ϑανοῦσι L 991 ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ 
L 994 ó0óg 9" ὁδῶν πασῶν r: idem, sed ἁπασῶν pr., L, ὁδῶν 
9" ἁπασῶν ὁδὸς Brunckius 1004 φάσμα Nauckius 1008 
πού μὲ Toupius: zov L ἐμός 9" ἅμα: ἐμόσ τ᾽ ἴσωσ L pr. 
Hermannus Nauckius 1009 ἴσως: ἰδὼν Hermannus 1011 ἥδιον 
L2» }).: íAsov 1 1018 δορὸς vix sanum: τὸν ἐκ λέχους γεγῶτα 
δοριπόνου Nauckius, quem vide 1016 καὶ ϑρόνους Blay- 
desius 1020 λόγοισιν suspectum: ψόγοισιν FGSchmidtius, 
γονεῦσιν Morstadtius. an φίλοισιν ὃ cf. 380 adn. 1022 ὠφελήσιμα 
Iohnsonus: ὠφελήσιμον L 1024 σ᾽ add. r — 1028—1039 cum 
Morstadtio proscribit Nauckius 1029 τοῦδ᾽ L': τοῦτ᾽ L — 1032 
δωρειὰν Bambergius 1040 κρύψεις L': κρύψηισ L 1044 ἐστὶν 
οὖν τίσ L pr. τίς δ᾽ ἔστι; μῶν τιν᾽ Morstadtius 1049 ἀνάλωσας r 
1066 δόρει Hermannus (ἐλοιδόρει pro ἕλοι δόρει L7): δορί, 109 
λαχόντες Morstadtius ἂν add, ΠΣ 1001 del Nauckius 1063 
τοσοὕῦτονγτ: τοιοῦτον L|. 1064 λευρὰν ψάμαϑον Burgesius | 1070 
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λόγων τ: λόγων τ᾽ L, unde λόγων γ᾽ Campbellius (cf. adn. Ai. 1127 
et Ὁ. 0.882) 1071 ὄντα Reiskius: ἄνδρα L 1074 κέοιντ᾽ ἄν 
Nauckius — 1075 ἄρχοιτ᾽ 1,1: ἄχοιτ᾽ L 1078 ὑπὸ cu. κακοῦ 
Nauckius 1082 ποτὲ: ποτ᾽ ἂν Elmsleius — 1096sq. ἐν λόγοις" 
ἐπεὶ ἄγ᾽ Μ.: ἐν λόγοισ ἔπη. ἄγ᾽ 1, 1098 τόνδ᾽, non τὸν, L 
secundum Pappageorgium (cf. 178 adn.) 1100 λεῶν r: λαῶν L 
1101 ἤγαγ᾽ (sic r) vel ἤγετ᾽ Elmsleius, ἦγεν Porsonus: ἡγεῖτ᾽ L 
1105 sq. del. Schneidewinus 1112 of πόνου πολλοῦ πλέῳ de 
Laconibus mire dictum 1118 ἐνώμοτος L': ἐπώμοτοσ L 1117 
ἕως Bonitzius, ἔστ᾽ Schneidewinus: óc L 1118 sq. choro tri- 
buit Brunckius: in L 1118 Menelao, 1119 Teucro datur 1127 
δεινόν γ᾽ r: δεινόν τ᾿ L 1129 ἄτιξε Elmsleius σεσωμένος 
Wecklinus 1132 αὑτοῦ τ: αὐτοῦ L οὐ γὰρ καλόν; Do- 
braeus, οὐ γὰρ κακόν Prinzius 1187 κακῶς L corr.: καλῶσ L 
1141 τοῦτον: τοῦϑ᾽ ἕν Wecklinus 1144 ᾧ φϑέγμ᾽ ἂν οὐκ 
ἐνεῦρες Hartungus, ᾧ φϑέγμ᾽ ὃν οὐκ ἂν ηὗρες Wolffius: ὧν 
φϑέγμ᾽ ἂν οὐκ ἂν εὗρεσ 1 1148 ἐμπνεύσας Reiskius 1152 
εἰσιδεῖν Bergkius 1165 (Os/v suspicione non caret: κάπετον 
στεῖλαι Leeuwenus 1467 εὑρώεντα L 1110 περιστελοῦντι 
Wakefieldus 1182 ὑμεῖς δὲ Blaydesius 1184 μεληϑῶ Etym. 
Magn.: μεληϑεὶσ L 1187 ἀπαύσταν Nauckius δορυσσοήτων 
inauditum, emendatio incerta 1190 nondum expeditus, v. 
antistr. ἀν᾽ εὐρώδη Τροΐαν D., ἂν τὰν εὐρώδεα (ἀν᾽ 
ἀερώδεα Wolffius Τρωΐαν Ahrens: ἀνὰ τὰν εὐρώδη τροίαν 1, 
1192 ὄφελε τ: ὥφελε L 1197 πόνοι πρόπονοι D.: πόνοι πρό- 
γονοι πόνων L 1199 ἦ κεῖνος Hensius: ἐκεῖνοσ L 1205 
ἐρώτων δ᾽ ἐρώτων τ: ἐρώτων ἐρώτων δ᾽ L 1206 ἀμενηνὸς 
Meinekius 1911 ἐξ ἐννυχίου D., αἰὲν vvyíov Wolffus: év- 
νυχίου L 1914 ἀνεῖται L*: ἄγπειται L στυγερῶσ L pr. 
1225 μοὐστὶ Hermannus: μοίστὶ 1, 1227 ἀνοιμωκτὶγ: ἀνοιμωκτεὶ L 
1228 αἰχμαλωτίδος τ: αἰχμαλώτιδοσ!, 1280 ἐκόμπεις schol, Arist. 
Ach. 638, ἐφώνεις 1.1: ἐφρόνει 7, 1238 οὐδὲ co? Blaydesius: 
οὔτε σοῦ L 1286 κέκραγας r: κέχραγεσ L 1289 ἔιγμεν Nau- 
ckius 1280 of παχεῖς Nauckius 1253 πλευρὰν L* 1280 
τινά: ποτέ Nauckius 1268 ἐπὶ σμικρὸν χρόνον laegerus 
1970 δόρει D.: δορί, 1212 κἀνόνητ᾽ L*: κἀνόητ᾽ L . 1274 
ἐγκεκλῃμένους Elmsleius: ἐγκεκλειμένουσ L 1210 μοῦνος add. 
L- 1281 οὐδὲ συμβῆναι ποδί nondum expeditum: σοῦ δέχ᾽ 
ἐμβῆναι ποδί Wecklinus, alia alii 1285 κρωσσὸν Nauckius: 
μέσον, 1288 σὺν δ᾽ ἐγώ τι δρῶν Vitelli 1290 ποτ᾽ αὐτὰ 
(r: αὐτῶ L, αὐτὸσ 1,2): τοιαῦτα Madvicus 1296 φιτύσας Υ: 
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φυτεύσασ, 1804 ἀριστεὺς Porsonus: ἄριστοσ L ἀριστέων 
L pr. 1807 λέγων nonnullis languere visum: γελῶν Durge- 
sius, ψέγων Erfurdtius, βλέπων Schneidewinus 1311 sq. 
non uno vitio laborant zio r: ὕπερ 1812 σοῦ σοῦ 9^ 
ὁμαέμονος Hermannus, non minus dubia correctione quam quae 
ab aliis exeogitatae sunt: τοῦ σοῦ 9^ ὁμαίμονοσ L 1| τοιᾶσδ᾽ 
ὑπὲρ γυν. οἵαν τὴν ὁμαίμονος λέγω vel tale quid Gomperzius 
requirit 1325 σ᾽ add. ΤΙΣ 1329 ξυνηρετεῖν Lobeckius: 
ξυνηρεμεῖν L (ξυνηρετμεῖν LX) 1839 οὐκ ἀντατιμάσαιμ᾽ 
Bothius, οὔ τὰν ἀτιμάσαιμ᾽ Elmsleius: οὐκ ἂν (οὔκουν 1) 
ἀτιμάσαιμ᾽ L 1844 εἶ ϑάνῃ Wunderus [1Ἃ848 μὲ χρή Leeu- 
wenus: σὲ χρή L 1355 ἁνήρ Brunckius: ἀνὴρ L 1351 
poetae verba non integra: τῆς ἔχϑρας πάρος Nauckius. ἀπ νικᾷ 
γὰρ ἀρετή us: τῆς ἔχϑρας δ᾽ ἅλις 1860 δῆτα L': δὴ L, unde 
τοιούσδ᾽ ἐπαινεῖς δὴ σὺ καὶ κτήσει φίλους; Nauckius 1869 
γ᾽ add.L* 1372 ὁμῶς Lr: ὅμωσ L 1818 χρῇς D., τῇς Nauckius: 
χρή 1, 1374 σ᾽ add. L* — 1377 7 Elmsleius: ἦν L 1379 
ὅσων Porsonus: ὅσον (ὅσωι L*) L 1381 ἄναξ Ὀδυσσεῦ Nauckius 
1896 ξύμπρασσε Brunckius: ξύμπραττο L 1898 τἀμὰ πάντα 
Rauchensteinius, ταῦτα πάντα Schneidewinus 1404 ταχύνατε 
r: ταχύγετε L 1417 del D., 1418 sqq. Ritterus 

ELECTR A. 

V.1 τυραννήσαντος L? 11 φονῶν D.: φόνων L 14 τι- 
μωρὸν φόνου L' aut L?: τιμωρῶν φϑόνου L 15 sq. Ὀρέστα 
καὶ σὺ φίλτατε ξένων Πυλάδη damnat Nauckius 20 sq. 
delet Nauckios, 20—22 Schenkelius 20 ἔξοδον περᾶν Tur- 
nerius 921 i»t«09^ ἐμέν verba vexatissima necdum expedita: 
ἴμεν pro ἐμέν (Éoukv r) Dawesius, ἔβης D., ἐλήλυϑμεν MSchmidtius, 
alia alii, in his qui sequentis quoque v. initium temptant. an 
ὡς ἔσταλϑέ nor? 28 ἔπει suspectum: ἔπει Wolfüus Kvícala, 
πάρει Leopardus, ἐν πρώτοισιν εἶ Nauckius. an ἔν πρώτοις 
βλέπειν 88 πατρὸς L* 8ὅ τοιαῦτα Φοῖβος Blomfieldus. 
post 35 nonnulla excidisse statuit Morstadtius 86 x«l δορὸς 
Meinekius 40/69: πᾶν: ἱστόρει Nauckius 48 ὧδ᾽ ἠσκημένον 
Meinekius 40 Φωκέως παρ᾽ ἀνδρὸς Bentleius: φωκεὺσ παρ᾽ 
ἀνδρὺσ L 41 ἔργῳ Vahlenus ind. lect. aest. berol. 1883 p. 9, 
ὅρκον Reiskius: ὅρκων L $1 ὡς ἐφεῖτό pot D., ὡς ἔφη ϑεός 
Wunderus 54 κύτωμα Nauckius δῦ uoc L, zov Ἐ 51 φέ- 
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eousv r: φέροιμεν L 61 del. Steinhartus, 61—66 Morstadtius, 
62—66 Wecklinus 61 οὐδὲν τ: óc οὐδὲν L | 7" ἰώ μοί μοι D.: 
ió μοι μοί δύστηνοσ L 81 κἀπακούσωμεν ex schol. Nauckius: 
κἀνακούσωμεν L 848q. φέρειν νίκην vé φημῖ (vel φησι, scil. 
“Μοξίας) Turnerius: φέρει νίκην v ἐφ᾽ ἡμῖν 7ἃ 81 ἰσόμοιρ᾽ x Por- 
sonus: ἐσόμοιροσ L 90 πληγὰς r: πλαγὰσ 1, 92 ἤδη suspectum: 
κήδη Froehlichius, ἤχη Hensius 98 οἴκων 1,7: οἰκιῶν L 
96 ἐνάριξεν Gentius 99 govío r: φοινίωι L 100 ἀπ᾽ ἄλλης 
ἢ ̓ μοῦ delet Nauckius 102 αἰκῶς (ἀεικῶς schol., ἀϊκῶς Brunckius) 
Hermannus: ἀδέκωσ L 106 παμφεγγεῖς ἄστρων Lveisigius, 
λεύσσω παμφεγγεῖς Dobraeus: λεύσσω παμφεγγεῖσ ἄστρων L 
108 κωκυτῷ 1,7: κωκυτῶν 1, τήνδε Musgravius 109 ἠχὴν 
Nauckius 113 sq. ὁρᾶϑ'᾽, c? Dobraeus: ὁρᾶτε L.vovg εὐνὰς 
ὑποκλεπτ. del. Porsonus 191 ὦ Triclinius: /ó L 122 sq. 
vix integra, cf. 139: τίς ἀεὶ τάκει σ᾽ ὧδ᾽ ἀκόρεστον οἰμωγά 
Kvíéala. an verbis antistrophicis sicut traduntur servatis τάκεις 
ὧδ᾽ ἀκόρεστ᾽ αἴλινον &ydv? 134 ἀϑεώτατα Porsonus: ἀϑεω- 
τάτασ L 120 ὧς τ: ὧσ 1, 129 γενναίων Hermannus Monkius: 
γενναίων πατέρων L 132 οὐδ᾽ ἐθέλω r (οὐδὲ ϑέλω 11): οὐδ᾽ 
αὖ θέλω, 133 στενάχειν Elmsleius: στοναχεῖν 7 138 λιμένος 
Nauckius 189 γόοισιν Triclinius: γόοισ L οὔτ᾽ ἄνταις He- 
sychio duee Hermannus: οὔτε λιταῖσιν 1, 151 ἅτ᾽: & γ᾽ Monkius 
152 αἰαῖ: αἰεὶ vel αἰὲν r Nauckius 157 οἵα τ: οἷ 1 189 
ἀχέων: ἀκέων Mudgius, ἀνέχων Vsenerus 160 ὄλβιον Brunckius 
162 εὐπατριδᾶν ἕδος M. Musgravio Blaydesioque praeeuntibus: 
εὐπατρίδαν διὸσ L ποδὸς pro zíióg Hauptius v. seq. βήματι a 
variis coniecturis vindicans 104 ὅν γ᾽ ἐγὼ Hermannus: ὃν 
(y inser. 1.) ἔγωγ᾽ L 170 ἀγγελίαις ἀπατωμένῃ Herwerdenus 
171 ἀεὶ Brunckius: eíseb L 172 ἀπαξιοῖ Bothius, cf. 192 174 
οὐρανῷ Heathius: ἐν οὐρανῶι 17 178 εὐμενὴς ϑεός Blaydesius 
180 Κρίσᾳ Musgravius, Κρέσας Nauckius: κρίσαν (κρῖσαν r Her- 
mannus) L 182 ᾿Ζγαμεμνονίδας τ: ἀγαμεμνίδασ 1, ἀνεπί- 
στρόφος (Schol) Burgesius 187 τεκέων r Meinekius: τοκέων L 
199 ἀμφίσταμαι r Eustathius, ἐφίσταμαι Lt: ἀφέσταμαι L, unde 
κοινᾶς δ᾽ ἀφίσταμαι roczífeg Schneidewinus 198 ὅτε of Her- 
mannus, ὅτ᾽ ἔσω Kvíéala: ὅτε σοι 1, 197 δόλος et ἔρος (ἔρωσ L 
pr. sedes mutare iubet Wakefieldus 201 ἁμέρα L': ἁμερᾶν L 
205 roig lohnsonus: τοὺσ L ἴδε Brunckius: εἶδε L — 206 αἰκεῖς 
Seidlerus: ἀϊκεῖσ L χειροῖν Heathius: χεροῖν L.— 213 ϑρηνεῖν 
Blaydesius 216 αἰχῶς Seidlerus: ἀεικῷῶσ L 919 δεῖ coL 
Scholii ope M.: τὰ δὲ τοῖσ L 291 δεινοῖς bis Brunckius: ἐν 

SoPHOCLES. b 
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δεινοῖσ bis L, δείν᾽ ἠναγκάσϑην ἐν δεινοῖς Wolfüus 222 ὀργά: 
ἄτα Nauckius 224 ἄτας: ὀργάς Nauckius 9060 ἂν add.r 
238 ἐν τίσι Reiskius ἐβλαστ᾽ τ: ἔβλαστεν L 242 ἰσχύουσα L 
pr. 244y& rSchuppius 249 ἔρροι τὰν Martinus — 252 ἦλθον: 
ἔλεγον vel εἶπον Nauckius 253 ἑψόμεσϑ᾽ ἀεί Morstadtius 
259 sq. molesti Nauckio videntur 261 πρῶτα μὲν τὰ L! aut 
L?: πρῶτα L 268 λαϑεῖν L pr. 271 τούτων nonnullis su- 
spectum: τοῦτον r Morstadtius, πάντων Schenkelius 272 αὐτο- 
ἕντην schol.: αὐτοφόντην 1, 211 ὡσπερεὶ χλιδῶσα FGSchmidtius. 
τοῖς πεπραγμένοις Nauckius 218 εὑροῦσ᾽ vitiosum: τηροῦσ᾽ 
Reiskius, φρουροῦσ᾽ Nauckius, fsgo?oc' ASeyffertus 219 ἀμόν: 
& in litura L corr. 282 ὁρῶσ᾽ ἡ: ὁρῶσα r Nauckius 285 
ebur: αὐτήν L 286 ἡδονὴν ἔχει Nauckius 298 τεί- 
covcc Nauckius τίσουσ᾽ ἔτ᾽ Blaydesius Wecklinus 300. 
ταὐτὰ Blomfieldus: ταῦτα L 801 post 302 conlocandum cen- 
set Nauckius. Oed. Col. ed. VIII. praef. p. 4 305 μου: μου 
Porsonus 308 εὐστομεῖν Morstadiius ἔν τοι Hermannus: 
ἐν τοῖσ L 314 ἦ κἂν (... ἔχει:) D., ἦ τὰν Doederlinus, ἦ 
δὰν Hermannus: ἦ δ᾽ ἂν L, ἦ xà» L corr. 316 ἱστόρει" 
τί σοι φίλον; lebbius, ἱστόρει τό σοι φίλον Matthiae ^ post 816. 
versum excidisse putat Iahnius 828 ἔξων ἔτει Meinekius 328 
κάσιν M.: φύσιν L (φύσαν v) φῦσαν ἐκ ταὐτοῦ πατρός Froehli- 
chius 827 an legendum κομέξεταιῦ 829 ἐλϑοῦσα suspectum: 
ἑστῶσα Nauckius, ἀλγοῦσα Seebeckius 330 vitiosus 8381 
ψυχῇ ματαίᾳ L7 881 τοιαῦτα δ᾽ ἄλλα D., τοιαῦτ᾽, ἀδελφή, 
Stuerenburgius: τοιαῦτα δ᾽ ἀλλὰ L 84 ἐπεὶ ᾿ξελοῦ Blaydesius 
854 ἀπαρκούντως Thom. Mag. δ᾽ ἐμοί Brunckius: δέ μοι L 
357 “ἡμῖν abundat? Iohnsonus: σὺ δ᾽ ἡ λίαν μισοῦσα Gomperzius 
359 οὖν add.L* 8068 τοὐμὲ 1,7: τοῦ us L μὴ λυποῦν scholio 
duce Erfurdtius: ceterum verba varie temptata sunt τοὐμμέ- 
νεῖν λύπῃ μόνον MSchmidtüius, τοὐμὲ μὴ λήγειν γόων Schneide- 
winus, similiter olim Nauckius 864 τυχεῖν: λαχεῖν L7 (aut 
[τ 23965 νῦν δ᾽ ΤΣ: νῦν 17 367 πλεῖστον κακή Nauckius. 
371 αὕτη τ: αὐτὴ L 810 εἰ δὲ τῶνδε Elmsleius 818 cor: 
τοι L* 379 λήξηισ (λέξηισ Lamio teste) L pr. λόγων LX 
380 uqgxé9" Nauckius 382 non integer: πόλεως τῆσδ᾽ ἐκτὸς 
Nauckius, χϑονὸς τῆσδ᾽ ἐντὸς Schenkelius, ϑόλῳ στέγης τῆσδ᾽ 
Wilamowitzius 888 χοὔ us Blaydesius — 385 δή: γάρ r Nau- 
ckius 891 προσωτάτω φύγω LDindorfius: προσώτατ᾽ ἐκφύγω 
L 898 τοῖς κακοῖς εἶναν φίλην CHartungus 896 εἰκαϑεῖν 
Elmsleius: εὐκάϑειν L ΔΟῦ τῷτγ: ποῖ], ἔμπυρα suspectum: 
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τῷ φέρεις κτερίσματα Nauckius Blaydesius 407 ἦ 11: εἶ Τὶ 
408 ὅν γ᾽ ἔχταν᾽ Monkius 409 τοῦτ᾽: τόδ᾽ vel τάδ᾽ Elmsleius 
418 λέγοις Triclinius: λέγεισ L 414 σμικρὸν L?: σμικρῶι 
L, σμικροῖσ L' (Lamio teste) 418 νυκτέραν ὁμιλίαν Mor- 
stadtius 421 ἐκ óbr: ἔκ ve L 422 Ó r: τῶι L, unde κλῶνα, 
τῷ Bergkius. possis κλάδον βρύοντα, τῷ, sed adquiescendum in 
vulgata lectione 427 u'éxsívgr 4388 ἀπὸ add. L* correctione 
admodum incerta, cui praeferenda videtur quam Nauckius propo- 
suit ἐχϑρᾶς ἱστάναι κτερίσματα γυναικός. οὐδ᾽ ὅσιον ἐχϑρᾷ cov 
γυναικί σ᾽ ἵστ. κτ. coni. M. 485 πνοαῖσιν suspectum: πόαισιν Iohn- 
sonus, ῥοαῖσιν Heathius 486 ῥῆψον Todtius. ἔνϑεν Meinekius 
481 ἔστ᾽ ἂν ϑάνῃ Turnerius 439 δ᾽ ἂν 1,7: δ᾽ αν L,yào 1} 440 
ἔβλαστε πασῶν Dobraeus. δυσσεβεῖς Nauckius 442 αὐτῆς 
Schenkelius 448 δέξεσϑαι Heathius: δέξασθαι], — 445 λύτροισιν 
Nauckius. κάρᾳ schol Brunckius: κάρα L 449 φόβας: κόμας L* 
451 τήνδε v' ἀλιπαρῆ Froehlichius, τήνδε δυσπινῆ Campbellius 
453 γῆϑεν: νέρϑεν Nauckius 454 εἰς φάος μολεῖν Nauckius 
459 μέλειν Blaydesius, graviorem corruptelam suspicatus οἶμαι 
uiv οὖν καὶ ϑεοῖσι τἀκείνου μέλειν πέμψασιν vel tale quid 
Nauckius 467 δυοῖν suspectum: κλύοντ᾽ Nauckius, εὖ γνόντ᾽ 
Frankfurterus amicus 475 & πρόφαντος Herwerdenus 419 
ϑάρσος L corr. 482 ἀμναστεῖγτ: ἀμνηστεῖ ἃ γ᾽: σ᾽ Wake- 
fieldus 486 γχαλκόπλακτος r: χαλκόπληχτοσ (χαλκόπλεατοσ La- 
mio teste) L, χαλκόπακτος Erfurdtius ἀμφάκης Hesychius: 
ἀμφήκησ L 492 ἐπέβαν Blaydesius 498 ὁμιλήμαϑ᾽ Musgra- 
vius 495 sq. multifariam temptati necdum probabiliter ex- 
pediti: μήποτε μήποϑ᾽ τ, ϑράσος (vel ϑάρσος, cf. 479) Erfurdtium 
secuti plerique inserunt 497 ἀψεφὲς Hesychii ope Ber- 
gkius D., μαψεπὲς Schneidewinus 499 βροτοῖς Blaydesius 
510 παγχρύσων ἐκ D. παγχρυσέων Hermannus: παγχρύσων L 
511 δύστανος Nauckius 513 τι Hermannus: τέσ 1 514 ἔλιπεν 
r: ἔλειπεν L οἴκου τ: οἴκουσ (eraso c) L 515 πολυπάμονας 
(πολυκτήμονας schol) Bothio praeeunte Bergkius, πολυπόνους 
Turnerius Blaydesius — 516 στρέφῃ τ: τρέφη L — 5176 add.L* 
521 τραχεῖα Morstadtius 530 σὸς οὗτος Erfurdtius: οὗτοσ cóc L 
531 τὴν αὐτὸς αὑτοῦ Morstadtius, τὴν ἦν τε κἀμὴν Vitelli: si quid 
mutandum, γέννημ᾽ ὅμαιμον suppetat 533 ὃς ἔσπειρ᾽ M.: 
ὅτ᾽ ἔσπειρ᾽ 1, 534 τοῦ χάριν τίνων (L, τίνος L corr., τὴ 
verba vexata: πρὸς χάριν τένων Reiskius, τοῦτο᾽ τοῦ χάριν 
Sehmalfeldus, τοῦ χάριν πατὴρ Turnerius (rtxóv Blaydesius) 
940 ϑνήσκειν πάρος versu seq. deleto Nauckius ὅ48 λήύσασϑαι 

b* 
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(Hesychius Am/ceotoi κτήσασϑαι, ἀφελέσθαι) FGSchmidtius 
πλέον 11: πλέων L 546 ἀνόλβου Herwerdenus ^ 548 φαίη 
v ἂν Morstadtius 550 post κακῶς distinxit Schneidewinus 
5529 λέξασά τι Nauckius 554 9" add. Triclinius τοῦ ce- 
ϑινηκότος πέρι olim Nauckius, qui' postea τῆς κασιγνήτης ὕπερ 
εν τοῦ τεϑνηκότος 9" ὁμοῦ δῦθ λόγοις 107 ὅθ60 δείξω δέ σοι 
Morstadtius 562 πιϑὼ L 564 mowfjolt Αὐλίδι L': δυΐέωι L 
Hinekio, αὐλίων Duebnero, κυϑίέωι fere Lamio teste 565 
del. Iahnius 571 ἕως Froehlichius 513 sq. οὐ γὰρ ἤλυσις 
.. πρὸς oixov ἦν οὐδ᾽ Ἴλιον Wunderus 574 ἐς Ἴλιον Nauckius 
573sq. vide an sint spurii 575 λιασϑεὶς Nanckius πολλά τ᾽ 
ἀντιβὰς OWalterus ^ 581 τιϑῇς r Suidas: τύϑηισ L — 583 vvy- 
q&vowg r: τυγχάνει 71 584 vig r | 585 εἰ γὰρ ϑέμις Mei- 
nekius, e? γὰρ σϑένεις FGSchmidtius 588 del. Wunderus. 
ἀμὸν L?: ἐμὸν 1, 589 παιδοποιεῖ Blaydesius εὐγενεῖς 
κἀξ εὐγενῶν Nauckius ὅ91 ἐπαινέσαιμ᾽ ἄν: ἐπαινέσωμεν ΤΣ 
Nauckius καὶ ταῦτ᾽ Dobraeus: καὶ τοῦτ᾽ L δ92 λαμβάνεις 
r: λαμβάνει in litura septem fere litterarum (τυγχάνει fuerat) 
L'autL* 593 αἰσχρῶς r, αἰσχρῶς γ᾽ Hartungus: αἰσχρῶσ δ᾽ L 
593 sq. del. Wilamowitzius Herm. XVIII 219, 594 iam Blay- 
desius — 595 σε 1,7: σοι L 596 ἕης r: ἕεισ L 597 κακορ- 
ροϑοῦμεν Nauckius 601 ἄλλος ἔξω multis suspectum: ἄλλοσ᾽ 
ἔξω Neuius, &uóg ἔξω Wexius, audaciora alii ^ 606 γρῇς (He- 
sychius) Wunderus, λῇς Nauckius, ἐρεῖς Hensius: χρὴ (goij La- 
mio teste) L 608 ἔργων Schneidewino suspectum: κακῶν r, 
idem schol. indicare videtur (si γέγονα τούτοις τοῖς κακοῖς ἔνοχος) 
610 sq. εἰ δὲ σὺν δίκῃ ξύνεστι verba vitii vix immunia: καὶ 
δίκῃ Reiskius, col (Clytaemnestrae) δίκη Blaydesius 612 δ᾽ 
ἐμοὶ Monkio praeeunte Nauckius: δέ μοι L 618 προσεικότα 
r: προσηκότα L 621 αἰσχροῖς γὰρ ἔργοις αἴσχρ᾽ ἔπη δὲ- 
δάσκεται Nauckius 686 ἀνάσχω suspectum: ἀνείπω Blay- 
desius 638 ῥῆσιν Nauckius 641 παλιγγλώσσῳ ex He- 
sychio Meinekius, κακογλώσσῳ Blaydesius 645 διπλῶν Mi- 
chaelis, δεινῶν Schenkelius 651 ϑρόνους ᾿ἡτρειδῶν Blayde- 
sius — 653 εὐημεροῦσάν L,o« rescripsit L". εὐημεροῦσιν Kvíóala, 
εὐημεροῦσα Erfurdtius 653 sq. del. Nauckius 659 del. 
Iahnius. πάνϑ᾽ 1,1: πᾶνϑ'᾽ 1,, unde πᾶν Wecklinus 602 ἤκασας 
Brunckius: εἴκασασ L 6609 τίς σ᾽ L*: τί σ᾽ L 670 πορϑ-- 
μεύων Hensius: si mutatione opus, χάρμα πορσύνων malit M. 
681 τὸ κοινὸν ᾿Ελλάδος Thomas Mag. 683 ὀρϑρίων PFaber 
γηρυμάτων Herwerdenus 684 δρόμον r: δρόμου L 686 δρό- 
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μου L': δρόμω ut videtur L τἀφέσει Musgravius: τῆι φύσει L 
688 ἐν παύροισι πολλά Bergkius Nauckius 689 τοιάδ᾽ v οὐκ oido 
τοῖα τἀνδρὸς ἔργα praeeunte Vauvillerio Schneidewinus 691 de- 
lent Lachmannus Burgesius Hermannus πεντάεϑλ᾽ r Vahlenus 
1. ad v. 47 indicato p. 4, ἀϑλ᾽ ἅπερ νομίξεται Porsonus, alia alii 
692 δρόμων ἐνεγκὼν Nauckius, ἄϑλων ἐνεγκὼν Turnerius, uterque 
v. praeced. deleto 694 τὸ κοινὸν Schneidewinus 695 
ἀγείραντος γόνος Nauckius 697 δύναικ»πκτ᾽ duabus vel 
iribus litteris post ὁ erasis L. versus vix sanus: δύναι᾽ ἂν 
Meinekius, ὁ σϑένων Heimsoethius 698 ἱππικὸς Blaydesius 
108 ἐπὶ τούτοισι Nauckius 706 Aí»ikv v: αἰνειᾶν (s eraso) L 
108 τέλος Βοιωτός Nauckius 709 ἕν᾽ αὐτοὺς Nauckius, alia 
alii: 09" (ὅτ᾽ τ) αὐτοὺσ 1, 710 κλήρους Wunderus: κλήροισ L 
111 εἶθ᾽ ἄμα Dlaydesius 111 αὐτῶν: ἄλλων Musgravius 
120 ὄχων Froehlichius — 721 δεξιόν τ᾽ Triclinius, δεξιὸν δ᾽ Lr: 
δεξιὸν L 194 Αἰνιᾷνος r: αἰνειᾶνοσ ἃ 726 τελοῦντος Mus- 
gravius 121 ὄχοι M.: ὄχοισ L 180 Κρισαῖον Brunckius: 
κρισσαῖον L 182 κἀνοκωχεύει Cobetus: κἀνακωχεύει 7 184 
ὑστέρας: ὑστέρας δ᾽ 1." 188 κἀξισώσαντες r 189 τότ᾽ 
αὐτός Nauckius, τόϑ᾽ οὗτος Blaydesius 1741 ἀσφαλὴς Reiskio 
praeeunte Nauckius 742 ὡρμᾶϑ᾽ M., ὠχεῖϑ' Nauckius: 
ὠρϑοῦϑ᾽ (ὠρϑοῦτ᾽ pr.) L 7483 λύων frustra temptatum, 
velut ab Arndtio qui ἔπειτ᾽ ἀνέλκων 746 ὥλισϑεν" ἐν δ᾽ 
Ναυοκίαβ: ὥλισϑεν (sic) σὺν δ᾽ 71 7141 πέδοι D. 74 κατα- 
σχεϑόντες Hermannus Elmsleius: κατασχέϑοντεσ 75 — 751 κέαντες 
Erfurdtius suasore Brunckio: κήαντεσ L 768 corruptus: 
δειλαίαν σποδόν Musgravio Neuio praeeuntibus Hartungus, 
μεγίστου σώματος δειλὴν (βαιὰν Nauckius) σποδόν Wecklinus. 
φλογιστὸν σῶμα Blaydesius — 760 ἐκλάχῃ τ: ἐκλάχοι 77; 161 
“λόγοις 1,1: λόγωι L- 102 τοῖς δ᾽ ἄλλοισιν Heimsoethius, τοῖς 
παροῦσι δ᾽ olim Nauckius, mox ἄλγιστα idem: importuna 
loquacitas falsarium prodit Antigonae prooemii (6) memorem, 
euius additamento resecto tale quid pericliteris: ἐν λόγοις 
ἀλγεινά, τοῖς δ΄ ἰδοῦσιν ἀλγίω πολύ 167 λυπηρῶς γ᾽ Froeh- 
lichius 768 τοῖς ἐμαυτῆς vix integra: τῶν ἐμαυτῆς Seidlerus 
109 τῷ νῦν λόγῳ L corr.: τῶν ναῦ λόγωι L, unde τὠμῷ λόγῳ 
Morstadtius 115 ψυχῆς nonnullis suspectum: γαστρὸς γεγώς 
Blaydesius, τῆσδε νηδύος γεγώς Wecklinus 180 ἐφ᾽ ἡμέρας 
(r Heimsoethius Meinekius 781 ἐμοὶ πελάξειν Reiskius 
προσστατῶν Meinekius 783 ἀπήλλαγμαι 1,1: ἀπηλλάγην L 
186 δ᾽ del. Brunckius 797 πολλῶν ἂν ἧκες Monkius, πολλῶν 
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ἄρ᾽ ἥκεις Morstadtius τυχεῖν L' r: φιλεῖν L, unde φίλων 
Michaelis, φίλοις Nauckius 1798 παλιγγλώσσου Bergkius, περι- 
σπερχοῦς Meinekius 800 κατάξι᾽ ἂν (κατ᾽ ἀξίαν r) Bothius 
Monkius: καταξίωσ L ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἀξίως BArnoldus 8048α. 
sic fere conflatos malit Nauckius: ἄρ᾽ ὑμὶν ὡς ἀλγοῦσα κωκῦσαι 
δοκεῖ 809 οἴχῃ φρενὸς L': φρενὸσ οἴχηι L 812 χρὴ μένειν 
Schneidewinus, χρὴ βλέπειν Wolffüus. 818 ξύνοικος, ὄμνυμ᾽, 
M., ξύνοικος εἴσειμ᾽ (vel αὐτοῖς) Hermannus, ἔσομαι ξύνοικος 
Dawesius, κείνοις ξύνοικος Heimsoethius: ξύνοικοσ ἔσομ᾽ (ἔσσομ᾽ 
L'L $819 ἄφιλον r Monkius 821 ἣν ϑάνω schol. El. 975 
Brunckius 822 ὅτι ζῶ Nauckius 825 "Altog v: ἀέλιοσ L 
827 ὃ £: elo? D. 88: κατ᾽ ἐμοὶ τακομένᾳ Morstadtius 888 
ἕρμασι Campbellius, ἄρκυσι Blaydesius κλεφϑέντα Nauckius 
Blaydesius γυναικῶν Brunckius: γυναικῶν ἀπάταισ L 840 
8 ἔ, ἰώ: αἰαὶ αἰαῖ D. 841 παμοῦχος (vel τιμοῦχος) ἀνάσσει Nau- 
cekius, πάντιμος ἂν. Morstadtius, cf. Heimreichium Beitr. p. 4 
843 ὀλοά τἄρ᾽ Wolffius, ὀλοὰ μὰν Wecklinus 846 νεμέτωρ 
Meinekius 847 0g γὰρ ἔφυ Nauckius, ὃς δέ ποτ᾽ ἦν Herwer- 
denus: si mutatione opus, ὃν γὰρ ἐχρῆν malit M. 8861 παν- 
δύρτῳ πανϑρήνῳ Nauckius 882 στυγνῶν τ᾽ ἀχέων αἰῶνι (hoc 
ium Hermannus) D., qui praeterea δεινῶν pro πολλῶν reponi 
mavult: δεινῶν στυγνῶν v ἄχέωων L (ἄχεκων L') 868 ἀϑρή- 
νεις Gernhardo praeeunte D.: ἃ ϑροεῖσ L 856 τέ φής Tri- 
clinius: ví g1jo; αὐδᾶισ δὲ ποῖον; L τί φὴς αὖ Bergkius 
857 ἐκ φίλων Blaydesius: ἐλπίδων L 859 ἀρωγαί schol, τ: 
ἀρωγοί 1, 861 χαλάργοις D.: χαλαργοῖσ L 863 ἐγκῦρσαι 
(ἐνκύρσαι L7) Hermannus: ἐνκύσαι L 861 παπαῖ φεῦ Bergkius 
873 ἡδονάς suspectum: εὐδίαν Heimsoethius, ἔκλυσιν Nauckius. 
an &umvoág? 816 ἴασις οὐκ ἔνεστ᾽ ἔτι Lr, ἴασιν οὐκ ἔτ᾽ ἔστ᾽ 
ἰδεῖν BThierschius 878 ἐναργής Wecklinus 886 ἄλλου L*: 
ἄλλησ!, 881 ἔχουσα πίστιν Meinekius Nauckius: δοῦσα πέστιν L 
888 χλέψασα Lpr. ἀνηφαίστῳ Bergkius Nauckius 889 μα- 
ϑοῦσά μὲ Froehlichio praeeunte Wecklinus 890 λοιπὸν r: 
λοιπὸν μ᾽ L, τὰ λοιπά μ᾽ Blaydesius μώραν Neuius: μωρὰν 
L λέγῃς L*: λέγοισ L 891 τῶν λόγων Reiskius, τῷ λέγειν 
Nauckius 892 κατείδομεν Nauckius 898 ἐγχρέμπτει (τ) Nau- 
ckius: ἐγχρίττηι L, ἐγχρίμπτῃ τ 901 νεώρη Ellendtius: νεωρῆ 
L 902 μοι L': μου L 903 ψυχῇ L': ψυχῆσ 5 σύνηϑες 

φάσμα scholiorum ope Nauckius 909 πλήν γ᾽ ὁμαιμόνων 
Hensius, πλήν γε συγγενῶν Schubertus 919 ἀκλαύτῳ D.: 

ἀκλαύστωι 1, 914 ἔληϑεν à» Heathio Elmsleio praeeuntibus 
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Meinekius 915 τἀπιτύμβια D., τἀγλαΐσματα L9: τἀπιτίμια L 
917 οὐχ αὑτὸς Brunckio praeeunte Schaeferus: οὐκ αὐτὸσ L 
992 ὃ ποιεῖς Wecklinus 924 τάκ κείνου Canterus τε Wun- 

derus 925 μηκέτ᾽ Nauckius 929 δυσμενής L? 938 δ᾽ ἐμοὶ 
Brunckius σπιϑῆι 1, 941 ἐς τόδ᾽ Hauptius: ἔσϑ᾽ ὅ γ᾽ L^, 
ἔσϑ'᾽ ὅδ᾽ L 939--941 del Schenkelius ^ 944 γ᾽ suspectum: 
πῶς ἀπώσομαι Hensius, ἀλλ᾽ si τις ὠφέλησις Nauckius praef. 
OC. ed. VIII. ».4 947 ποεῖν: τελεῖν Dr 948 σύ που 1: πού 
σοι L 949 ἔστιν Nauckius: ἐστι L 950 λελείμωμεϑα τ 
Elmsleius Οὀθὀ 52 ϑαάλλοντ᾽ ἔτ᾽ Reiskius: ϑαάλλοντά τ᾽ L 956 
κατοχνήσεις r: κατοχνήσηισ L 9517 adfert schol. Eur. Hec. 570, 
del. Wunderus, ante 956 conloc. Bergkius 961 πάρεστι δ᾽ L': 
πάρεστιν L 966 αὐτῶι L pr. 969 κεύϑοντος Meinekius, 
ψαίοντος Camperus 978 λόγων Dobraeus: λόγωι L. — 986 ᾽πέ- 
σϑητι L συμμάχει πατρί Nauckius 987 ἀδελφῇ. λῦσον 
ἐκ κ' ἐμέ, λῦσον δὲ Nauckius 989 καλοῖς Blaydesius 9 91 
x«i τῶι (τῶι del. 1,1) κλύοντι 1, 998 om. L, add. LZ 998 ποτὲ 
βλέψασαγτ 998 ἔλασσον Brunckius: ἔλαττον 1, 999 εὐτυχὴς L!: 
εὐτυχεῖ, 1008 πάσχοντε schol Oed. Col. 1676 100 ἡμῖν 
Elmsleius: ἡμᾶσ 1, 1005. 6 del. Ahrens 1006 δυσκλεῶς 
suspectum: δυστυχῶς Morstadtius, alia alii 1007 om. L, 
add. ΤΣ 1007. 8 secl Nauckius 1014 εὐκαϑεῖν Elmsleius: 
εἰχάϑειν L 1015 πιϑοῦν 1018 ἤδη (Thom. Mag.) Heathius: 
ἤιδειν L 1019 ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧσσόν μοι ΤΙΣ 1022 πᾶν γὰρ 
ἂν Dawesius, πάντα γ᾽ àv Musgravius: πάντα γὰρ ἂν (eraso 
ἂν, quod om. r) L 1023 ἦ Elmsleius: ἦν L φύσιν τε τόν τε 
ψοῦν Morstadtius 1024 τοιαύτη νοῦν 1,7: τοιαύτην ὀΐῦν 1, 
1036 εἰκὸς κάκ᾽ ἐγχειροῦντα Wakefieldus 1029 πάϑῃς Lt: 
μάϑησ 1, 1030 ἄκρος Subkovius 1038 εὖ φρονῇς 
x09", ἡγήσει Meinekius 1047---1049 inverso ordine (1049. 1048. 
1047) legi malit FGSchmidtius 1052 εἰσιϑ'᾽ oi σοι olim D., 
alia non magis certa alii: εἴσιϑ᾽. οὗ σοὶ L (οὔ σοι r) 1000 sq. 
βλάστωσιν Schaeferus: βλαστῶσιν L 1061 ὄνασιν Brunckius: 
ὄνησιν, 1063 οὐ τὰν Turnebus: o? μὰ τὰν, 1070 cgi» Schae- 
ferus: σφίσιν L 1071 syllabae ante τὰ defectum nemo adhuc 
probabiliter explevit: νοσεῖ γᾶ Lachmannus, νοσώδη Erfurdtius, 
ψοσεύει D., alia alii — 1076 verba vexatissima: Ἠλέκτρα, πότμον 
ἀεὶ πατρὸς (servato μὰ 1063) Bergkius, Ἠλέκτρα, τὸν ἀεὶ (sic 
vel ξὸν D.) πότμον Paleius, ᾿Ηλέκτρα, ϑάνατον πατρὸς Froeh- 
lichius 1077 πάνδυρτος Erxfurdtius Porsonus: πανόδυρτοσ L 
1081 ἂν Triclinius: ἂν οὖν 71 βλάστοι Schaeferus: βλαστοῖ L 
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1082 ἀγαϑῶν γὰρ Hermannus, ἀγαϑῶν vo: LLangius: ἀγαϑῶν L 
1086 κοινὸν vitiosum: κλεινὸν Sirksius, αἰῶ ξύνοικον olim 
Nauckius 1087 καϑοπλίσασα corruptum: ἀπολαλχτίσασα 
IHHSchmidtius, καταπτύσασα Blaydesius 1088 φέρει δ᾽ 
Nauckius: φέρειν L ἐν add. Brunckius 1091 χειρὶ Eustathius: 
χερὶ L τεῶν Hermannus, τοσόνδ᾽ LLangius: τῶν L 1092 
ὑπόχειρ Musgravius: ὑπὸ χεῖρα 5. 1094 ἐν add.r 1097 τᾷ 
παιδὸς M., τᾷ πατρὸς Gleditschius: τᾶν διὸσ L, ἀρέστα vofn- 
vóc ΤΙΣ 1099 ὀρϑῶς 9'r: ὀρϑθῶσ δ᾽ 11 1101 μαστεύω L* 
1107 ματεύουσ᾽ r: μα στεύουσ᾽ L 1118 sq. ϑανόντος αὐτοῦ 

Gu. À. ἐν (jo. τ. φέροντες Nauckius 1114 προσήκομεν Weck- 
linus 1115 post ἐκεῖν᾽ distinxit Neuius 1116 πρόχειρον 
ἄλγος Nauckius 1194 ἐπαιτεῖται L*: ἐπαιτεῖ L 1125 del. 
Iahnius τίς ἐστιν Froehlichius, ἔφυ τις Nauckius, uterque 
φύσιν deleto 1127 ψυχῆς suspectum: μορφῆς Morstadtius ὥς 
αὖτ Brunckius: óc L ὑπ᾽ ἐλπίδων Schaeferus 1128 οὐχ 
ὄνπερ r Lascaris. εἰσέπεμπον ut videtur L pr. 1129 sq. del. 
Nauckius 1136 κἀπὸ L pr. 1139 σ᾽ add. r Schaeferus 
1144 ἔγωγ᾽, ἄδελφε, col Froehlichius — 1145 παρεῖχον Nauckius 
1146 φίλος nonnullis suspectum: (ὄγφελος scholii ope Meinekius, 
τέλος D. 1148 ἐγὼ δὲ μήτηρ Nauckius σὴ 1.1: σοι ἃ 1152 
τέϑνην ἐγώ" σὺ φρ. Erfurdtius 1110 del. Zippmannus 1178 del. 
Bergkius 1174 ἀμηχανῶν r: ἀμηχάνων L 1175 γνώμης L! 
1177 ᾿Ηλέκτρας L': ἠλέκτρα L 1180 οὐ δή 1,1] aut L*: τί δή L 
1184 τί δή 1,1: τί μοί L 1185 ἤδη Heathius: ἤιδειν L 
τῶνδε σῶν Purgoldus οὐδὲν L*: ἐγὼ L 1189 τῶνδ᾽ ἔτ᾽ 
r: τῶνδέ v L 1198 ydo σ᾽ L?: γὰρ, προστρέπει Reiskius 
1191 οὐδ᾽ δ r: οὔϑ᾽ ὁ 1, 1200 ποτέ: ἐμέ r Herwerdenus 1901 
τοῖσι σοῖς L corr. 1201 πιϑοῦν 1208 μ᾽ ἐξέλῃ Elmsleius 1916 

τόδε; Morstadtius: vulgo τόδε. 1221 ἁνήρ Brunckius: ἀνὴρ L 
1228 σφραγῖδα πατρὸς stichomythiae gratia Electrae tribuit 
Morstadtius 1295 ὥδελφ᾽ Froehlichius 1226 χερσίν L*, χει- 
goiv Neuius: χεροῖν L ἔχεις L^, unde ἔχ᾽ εἰσαεί Kvícala — 1232 
γοναί add. L* — 1236 εἴδεϑ'᾽, εἴλεϑ᾽ Heimsoethius 1389 ἀλλ᾽ 
del. Seidlerus, τὰν del. Blaydesius ἀδμήταν vix integrum: ἀδα- 
μάταν Neuius, τὰν ἀδμῆτ᾽ ἀεί Blaydesius Wecklinus 1245 
ὀτοτοτοτοῖ roro! Hermannus: órorro? L 1946 ἐνέβαλες schol. 
Hartungus [1261 παῖ, ταῦτ᾽ Meinekius: xol ταῦτ᾽ L παρ- 
ρησία (ut iam r Reiskius) παρῇ Blaydesius — 1255 δίκᾳ χρόνος 
'Triclinius: δίκαι (δίκα L9) ἀχρόνοσ 71 1286 ἔσχον L*: ἔχων L 
1260 ἂν (ἀν) add. 1.8 σοῦ γε Seidlerus 1204 ἐπώτρυναν Reiskius: 
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ὥτρυναν L post 1264 senarium deesse viderunt Heathius 
Brunckius 1267 ἐπόρισεν Hesychii ope D.: ἐπῶρσεν L (ἐπόρσεν 
L' 1271 εἰργαϑεῖν Elmsleius: εὐργάϑειν L — 1976 moAónovov 
r Hermannus: πολύστονον L 1277 ἁδονὰν D.: ἡδονὰν L 
1280 μὴν Seidlerus: μὴ L 1981 ὦ φίλαι: ὦ φίλ᾽, ὅτ᾽ Wun- 
derus, alia alii remedia protulerunt ad unum omnia incerta 
1283 οὐδ᾽ àv add. Arndtius, aliter alii lacunam explere conati 
sunt 1284 χλύουσα del. Neuius 1289—1292 del. Arndtius 
1292 ἔργου Reiskius, πόνου D. an χρέους 1296 οὕτω τ: οὕτωσ 
L 1297 ἐσελϑόντοιν Nauckius 1298 λελεγμένῃ 1,5, ἠγγεῖ- 
μένῃ Nauckius: δεδεγμένη. L 1804 δεξαίμην τ, βουλοίμην Lr: 
λεξαίμην L 1306 ὑπηρετοίην Musgravius: ὑπηρετοίμην L 
1311 τε om. L pr. 1312 χαρᾷ Schaeferus: χαρᾶσ L 1814 τῇδ᾽ 
0104609" ἡμέρᾳ M.: τῆιδ᾽ ὁδῶι ϑανόντα τε L 1322 sq. choro 
dant schol. Hermannus κλύω: τινὸς Froehlichius — 1328 ἐγγενὴς 
schol. r: ἐχγενὴσ 1 — 1336 ἀπαύστου Meinekius σὺν βοῇ χαρᾶς 
Purgoldus 1348 ἐν: οὖν r. γλίουσιν ἐν τ. Wecklinus 1847 
ξυνίης r: ξυνίεισ 17, 1861 ἔχων suspectum: ἐμοὶ Schneidewinus 
1861 χαῖρ᾽, ὦ πάτερ, μοι᾿ πατέρα γάρ σ᾽ ὁρᾶν δοκῶ Nauckius 1862 
ἴσϑι δ᾽ L': ἴσϑ᾽ 1, σ᾽ add. L* 1867 ᾽γὼ Hermannus: γε. 1868 
κλυταιμήστρα L Wecklinus, cf. Berl. Phil. Wochenschr. 1884, 
31/32 1812 ἐνδέον λόγων Nauckius 1384 ὅποι Schneide- 
winus, ὕπως Bergkius: ὅπου L 1389 ἀμμενεῖ schol. 
Wunderus: ἀμμένει 7 1898 ἑδράσματα L? 1894 graviter 
corruptus: νεαρόκμητον Meinekius. αἶχμα Musgravius. νεακό- 
νητον, coi, μάχαιραν φέρων Heathius, νεακὲς πρὸς αἷμα 
χάλκευμ᾽ ἔχων GHMuellerus Ann. phil. 129, 158, similia alii 
1396 σφ᾽ ἄγει v: ἐκάγει superscripto ut videtur ἐξ L, ἐπάγει Lr, 
ἐπί σφ᾽ ἄγει Neuius, σφ᾽ ἐπεξάγει Kvíéala, uterque Ἑρμῆς deleto 
1398 ἄνδρες Brunckius: ἄνδρεσ L 1403 ἡμᾶς add. r Reiskius 
1409 ποῦτ: ποῖ 1, 1410 ὦ τέκνον τέκνον Triclinius: à τέκνον ὦ 
τέκνον L 1412 οὐδ᾽ τ D.: οὔϑ᾽ 7 1418 πόλις suspectum: ὦ 
Πέλοπος γενεὰ Gomperzius. an ὦ πολιὰ γενεὰ 1414 καϑαμερίατ 
Trielinius: χαϑημερία L φϑένειν ἔχει D., alia ali: φϑένει 
φϑίνει 1, 1410 Αἰγίσϑῳ γ᾽ Hermannus 1418 τελοῦσ᾽ Triclinius: 
τελοῦσιν 1, ὑπαὶ κείμενοι Brunckio praeeunte Hermannus: ὑποκεί- 
μενοι 3 1420 παλίρρυτον Bothius: πολλύρυτον L (πολύρρυτον r) 
1422 sq. choro dat Hermannus: HA. praefigit L 1428 ψέγειν 
Erfurdtius: λέγειν, 1423 κυρεῖτε Reisigius Elmsleius: «vos? L 
1426 τέϑνηκεν ἡ τάλαινα; Electrae dat Erfurdtius: Oresti 
continuat L post 1427 trium versuum defectum indicavif. 
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Erfurdtius, quorum duo priores Electrae, tertium Oresti dat 
Hermannus, contra illos Oresti, Electrae hunc Nauckius post 
1429 unius trimetri defectum indicavit Seidlerus 1431 per- 
sonae notam post ἄνδρ᾽ posuit Hermannus: post ἡμῖν habet L 
1432 hemistichii lacunam praeeunte Brunckio indicavit Her- 
mannus 1434 τάδ᾽ ὡς πάλιν nondum expedita: τάδ᾽ αὖ πάλιν 
D., τάδ᾽ εὖ πάλιν Gleditschius 1445 ναὶ cé Reiskius: καὶ 
ai 1, 1446 μάλιστα σοὶ Blaydesius: μάλιστά σοι L 1449 
τῆς φιλτάτης 1,11,7: ve φιλτάτων 1; τῶν ἔμοιγε φιλτάτων Vau- 
villerius 1450 μήνυέ μοι L9 1454 μ᾽ ἀϑρεῖν Kayserus 
1467 τυγχάνειτ 1468 corruptus nec tamen corruptelae sedes 
certa: oiyswv ἄνωγα Wecklinus, κἀμπεταννύναι πύλας Hartungus, 
πύλαις r Doederlinus, πέλας Reiskius 1459 del. Herwerdenus 
1460 ἀστῶν Benedictus 1466 ϑεοῦ Gomperzius: φϑόνου ΤΙΣ 
(φόνου 1) 1467 πεφηνός Nauckius 1469 roi r Brunckius: ve L 
1473 κλυταιμήστρα L, v. 1368 adn. 1478 ζῶντας Tyrwhittus: 
ξῶν τοῖσ 1, 1488 κἂν σμικρὸν L?: x&v ἐπι μικρὸν 1 1485 sq. 
om L, add. in litura duorum versuum Lr, del. D. 1490 γένοιτο 
add.L* 1492 ἁγών Heathius: ἀγών, 1499 σὰ γοῦν Meinekius 
1505—1507 adfert Nicephorus Basil, del. D. — 1505 τήνδε add. 
L* 1606 τι Nicephorus: ye L ϑέλει L*: ϑέλοι L 

OEDIPVS REX. 

Argumentum metricum, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ IPAMMATI- 
KOT del. Nauckius 7 ϑνήσιμον τ D.: ϑανάσιμον L 15 
πόρπαισι δισσὰς Brunckius: δισσαῖσ τε χερσὶν L 

ΔΙΑ TI TTPANNOZ ἘΠΙΓΈΓΡΑΠΤΑΙ 2 ἁπλῶς τινες Gom- 

.perzius: ἅπαντεσ L 
V." ἐμῶν Meinekius 8 del. Wunderus 11 στέρξαντεσ ἴω, 

στέξαντεσ L* 16 βάϑροισι MSchmidtius: si quid mutandum, 
possis βωμοῖσι τοισίδ᾿᾽᾿ἠ 11 πτάσϑαι Elmsleius σϑένοντες: 
στένοντε L 18 ἵερῆς Brunckius: ἱερεῖσ L — ἱερεὺς ἐγὼ μὲν 
Bentleius, ἱερεὺς ἔγωγε Nauckius οἱ δ᾽ ém ἠθέων Wunderus, 
οἵδε δ᾽ ἠϑέων Schneidewinus, o? δ᾽ ἑξῆς ϑεῶν Wecklinus: of 
δὲ ηυϑέων (littera post δὲ erasa) L, of δέ τ᾿ ἠνϑέων L* 90 κλά- 
δοισι Reiskius 82 ἁξόμεσϑ᾽ Naberus: ἐξζόμεϑ᾽ (ἑξόμεσϑθ᾽ v) L 
86 ἀοιδοῦ, δασμὸν ἣ παρείχομεν Herwerdenus 42 ἡμῖν εὑρεῦν 
L, corr. Γ. 448ᾳα. exitus versuum καὶ τὰς ξυμφορὰς et τῶν 
βουλευμάτων sedes mutare iubet Toupius: ne sic quidem proba 
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oratio efficitur. fortasse vitium in ζώσας latet, qua voce in ῥέξας 
mutata vide an apta sententia prodeat “ὧν hominibus rerwm 
peritis ewm maxime calamitatibus bona consilia elici? 48 πάρος 
L, πάλαι L corr. προμηϑίας r 49 τῆς: γῆσ L μεμνῴώμεϑα 
Eustathius, μεμνήμεϑα malit Nauckius 680 τ᾽ δά. 17 στάν- 
τες κατ᾽ ὀρϑόν Blaydesius, σταϑέντες (ὡς στάντες Herwerdenus, 
στάντες ποτ᾽ Hensius) ὀρϑοί MSchmidtius δά ἧσπερ κρατεῖς 
Blaydesius ^ 58 ἀγνῶτά μοι Ritterus: ἄγνωτά μοι], — 62—964 
Teles apud Stobaedm flor. XCV 21 sic exhibet: τὸ μὲν γὰρ 
ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν ἔρχεται, ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν καὶ πόλιν καὶ ct 
στένω Θ ἐνδόντα Badhamus: εὔδοντα L 66 δακρύσαντα 
suspectum: βουλεύσαντα Mollweidius, πολλὰ μὲν μεριμνήσαντα 
(vel u^ ἀγρυπνήσαντα) M., μ᾽ ἐρευνήσαντα Hensius ^ 72 ῥυσοί- 
wn» Linwoodius: ῥυσαίμην L (τήνδ᾽ ἐρυσάμην pr.) 14 τοῦ 
γὰρ εἰκότος περᾷ “(πέραι L, v L!) versu 75 deleto Bentleius, 
τοῦ γὰρ six. πέρα ἄπεσϑ᾽᾽" ἵκοιτο, τηνικαῦτ᾽ Hensius 71 ὅσ᾽ 
ἂν v: ὅσα 1, 19 προσστείχοντα Erfurdtius: προστείχοντα L 
81 φαιδρὸς Nauckius 81 τὰ δύσϑρο᾽ scholii ope Heimsoe- 
thius 90 οὔτ᾽ αὖ Ritterus 93 πλέον τρέφω Blaydesius 
97 ἐντεϑραμμένον Blaydesius 99 πόρος FGSchmidtius: τρό- 
zoc L 101 χειμάξζειν L corr. (de 11 Iebbius dubitat) ^ 1092 
τῆιδε L pr. 105 εἴσιδον L pr. πῶ suspectum: εἰσεῖδόν γ᾽ ἐγώ 
Hartungus, αὐτὸς εἰσιδών Nauckius 107 τινά D.: τιναῦ L 
108 πῇ τόδ᾽ εὑρεϑήσεται; partim Sintenisio praeeunte Nauckius 
111 ἐκφεύγειν Valckenarius: ἐκφεύγει 1, 117 κατεῖδ᾽ v: κατεῖδεν 
L ὅτου L': ὅπου, — vulgata lectio merito suspecta: κατεῖφ᾽ 
ὅτῳ τις D., κατεῖδεν ὅ τι τις Nauckius, aliaalii 127 ἐγίνετο Lr: 
ἐγείνετο L, unde ἐφαίνετο Nauckius 184 zoóc L pr. 188 αὑτοῦ 
r: αὐτοῦ L 140 τιμωροῦνϑ᾽ ἕλοι Bergkius: τιμωρεῖν ϑέλοι L 
144 ἄλλος: πομπὸς Nauckius, οὗτος Schenkelius | 1456 δράσαντοσ 
Lypr. 147 ἱστώμεσθαγτ: ἰστώμεϑα L 100 μαστήρ MSchmidtius 
151 τᾶς r: τὰσ L 153 πάλλων: πολλῶι L7 158 zporo* 
68 L, πρώταν ys L* κεχλομένω L^ 159 ἄμβροτ᾽ suspectum: 
ὄβριμ᾽ Heimsoethius, alia epitheta alii, ἄντομ᾽ Wecklinus 
161 ἀδμῆϑ᾽ ἃ Ritterus Qvósvv &y. κύκλον MSchmidtius 
Ἐὔκλεα (schol) Elmsleio praeeunte Wilamowitzius 162 (o τ: 
io ἰὼ 1, 165 ὑπερορνυμένας Musgravius 166 καὶ L* in 
marg. add. 173 κλαυτᾶς Nauckius, καυτᾶς Herwerdenus, 
μκλειτᾶς Hartungus 174 ἑἰηίους καμάτους ἀνύτουσι Heim- 
soethius 115 ἄλλον δ᾽ àv ἄλλᾳ Dobraeus 178 ἕσπερον 
ϑεοῦ Hartungus 180 δὲ γένεϑλατ: δ᾽ & γενεϑλα (γενέϑλα L") L 
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ΨψΨηλέα γένεϑλα Heimsoethius 182 ἠδ᾽ ἄλοχοι Nauckius 184 
ἀχὰν Nauckius: ἀκτὰν L. (ἀκτὰν) παρὰ βώμιον r, quo recepto 
ἄλλοϑεν ἄλλαν D. — 185 ἱκετῆρες Υ: ἱχτῆρεσ 7 ἐπιστενάχουσιν 
r: ἐπιστονάχουσι L 186 παιὼν Lypr. γᾶρυς Bothius ἄναυ- 
Aog Nauckius 1878α. ϑύγατερ Ζιὸς εὐῶπι, πέμψον Lobeckius 
190 Ἄρεα τὸν Heimsoethius 191 περιβόατον D.: περιβόητοσ L 
ἀντιάζω Hermannus: ἀντιάξζξων 5 194 ἄπουρον 1,7: ἔπουρον L 
ἐξόριον Heimsoethius 196 ὄρμων Doederlinus: ὅρμον L, quo 
servato Θρῃκίου κλύδωνος aptius dici potfisse monuit D. 198 
nondum expeditus: τελεῖν Hermannus, τέλος GHMuellerus, ἀεὶ 
Arndtius, alia alii 199 τοῦτ᾽ ἐπ᾽ ἦμαρ οἴχεται Meinekius 
200 τᾶν add. Hermannus, Ζεῦ (mox ὦ Ζεῦ delens) Lachmannus: 
ὦ πυρφόρων L 208 “ύκι᾽ ἄναξ Heimsoethius 204 ἀγκυλᾶν 
Elmsleius: ἀγκύλων L 205 &ócpov  Erfurdtius: ἀδάμαστ᾽ L 
206 προσταχϑέντα D., προσταλέντα Ribbecktus: προσταϑέντα L 
211 οἰνῶπα r: oivoze L εὐίων r MSchmidtius X 2129 ὁμό- 
στολον L?: μονόστολον L 214 lacunam indicavit D.: νυκτέρῳ 
supplet IHHSchmidtius 217 τῇ νόσῳ suspectum: τῷ ϑεῷ 
Nauckius, τῷ νόμῳ AHugius 218 ἄκη λάβοις àv Mollweidius 
220 ἦ γὰρ ἂν Schneidewinus 221 αὐτός r Schneidewinus 
(qui μὴ delet): αὐτὸ L 227 sqq. nondum expediti. ὑπεξέλοι D.: 
ὑπεξελὼν L καὶ μὴ φοβείσϑω τοὐπέκλημ᾽ ὑπεξελεῖν Blaydesius. 
an lectione tradita ceterum servata 229 γῆς ἄπεισιν scriben- 
dum, ut parenthesis sit πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν ἄστεργες οὐδέν 
229 ἀβλαβής L* 230 ἄλλον nonnullis suspectum: ἐλϑόντ᾽ 
Nauckius, 449» Herwerdenus 282 χάρισ (v super o scripto) L, 
unde καὶ χάριν προσείσομαι Nauckius, καὶ χάριν πρὸς οἴσεται 
Schenkelius 287 ϑρόνους ἔχω Herwerdenus 239 μηδὲ 
ύμασιν Elmsleius 240 χέρνειβας 18: χέρνιβοσ 11 — 246—251 
post 272 transposuit Ribbeckius, spurios censet Wecklinus 
248 ἄμορον Porsonus: ἄμοιρον L, quod deleto »iv (om. r) re- 
ponit Burtonus δύσμορον τρῖψαι βίον Blaydesius — 252 ταῦτα 
πάντ᾽ L^: τὰ πάντ᾽ L, unde z&zióvz Nauckius — 268 ἐπεὶ κυρῶ 
Burtonus: ézixvoó L γ᾽ Benedictus: τ΄ L 261 κοινῶν τὲ 
παίδων κοινὰ verba vitiosa: κοινῶν τ᾽ &m εὐνῶν κοίν᾽ ἂν... ἦν 
τέκν᾽ ἔκπεφ. Engerus (poterat τέκν᾽ ἂν ἐκπεφυκότα, scil. ἔχων, 
nisi praestat μὴ ᾿δυστύχησ᾽, ἦν τέκν᾽ ἂν ἐκπ.), καὶ νῶν τὰ παίδων 
κοίν᾽ ἄν MSchmidtius 264 ἐγὼ τοῦδ᾽ Mudgius 265 ὑπερμαχήσω 
Blaydesius πᾶν Nauckius, πάντ᾽ 1, corr.: πᾶντ᾽ L pr. 267 8q. 
del Burgesius — 270 αὖϑις MSchmidtius γῆς Vauvillerius: 
γῆν L 2473 τοῖς τ᾽ ἄλλοισι lernstedtius — 276 εἶλες Eustathius 
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281 à» HStephanus: ἂν (ἀν pr) L οὐδ᾽ ἂν εἷς τ: οὐδὲ εἰσ L 
284 &vexv in dubium vocat Nauckius: si quid mutandum, 
αἰνέκτ᾽ ἄνακτι vo00" ὄρ. conicere possis. ταὔϑ᾽ Lr Brunckius: 
ταῦϑ᾽ L 287 οὐκ ἐν ἀργοῖς 13: οὐκεναργῶσ L ἐπράξαμεν 
Meinekius 290 τά γ᾽ r: τά τ᾽ L 298 τὸν δὲ ógóvv  ano- 
nymus: τὸν δ᾽ ἰδόντ᾽ 1, οὐδεὶς ϑροεῖ Herwerdenus 294 
δείματός y Triclinius, δειμάτων Hartungus: δείματόστ᾽ L 291 
οὐξελέγξων L': οὐξελλέγχων 1, αὐτὸν (αὐτίκ᾽ Nauckius) εἶσιν 
Wecklinus 305 si τι μή LStephani, εἰ μὴ καὶ Fritzschius: 
εἰ καὶ uj , 807 τήνδε Blaydesius 808 ἢ Meinekius, αὖ 
Κυίξαϊα: εὖ 7 810 σύ νυν Elmsleius, σὺ δὴ Nauckius, σὺ δ᾽ 
οὖν L': σὺ νῦν 1, 818 λῦσον δὲ Blaydesius 814 ἀνδρὶ 
Sehrwaldius 81 πόνων L* 821 πιϑῆν 1 pr. 822 ἔννομ᾽ r: 
ἔννομον L, ἔμφρον᾽ malit Nauckius εἶπεσ L pr. 8324 οὔτε 
D., qui vs. seq. sic conformat: πρὸς καιρὸν ὀρϑῶς μήτ᾽ ἐγὼ 
ταυτὸν πάϑω. qoóvgw ἰὸν Naberus 825 ὡς οὖν μὴ λέγων 
Kvícala 326 sq. choro tribuunt schol r Elmsleius 329 
locus desperatus: οὐ μή ποτε τἄμ᾽, ὡς ἂν simo μὴ τὰ c, xg. 
κακά scholii ope Erfurdtius, τἄμ᾽ ἐξανείπω Brunckio praeeunte 
D., τὰ μάσσον᾽ εἴπω CFHermannus, τἄμ᾽ ὧδ᾽ ἀνείπω Weck- 
linus, ἄνωγας εἴπω Nauckius, εἴπω τάδ᾽, ὡς ἂν Campbellius 
882 ἐγὼ οὔτ᾽ τ: ἐγώ τ᾿ 1, 335 σύ v' et mox ἐξερεῖ L pr. 
ὀργίσειας Blaydesius 836 κἀπαραίτητος Sehrwaldius. fort. 
χἀνελεύϑερος 'engherzig 881 ὀργὴν 1,3: ὁρμὴν (yexy) L. ἐμέμψω 
τ: ἐπέμψω 1, τὴν σοὶ r: τὴν σὴν L 888 χκάτοιδας r 
846 ὧνπερ Blaydesius 841 εἰργάσϑαι δ᾽ L pr. 849 
εἶναι om. L, add. 1,8, τοῦτ᾽ ἔφην ἅπαν μόνου Kirchhoffius, ali- 
ter ali 351 προεῖπας Brunckius: προσεῖπασ L 9855 xot 
που Brunckius: καὶ ποῦ L 860 ἢ πέτρᾳ "Asyov M.: ἢ ἔχπει- 

οἕ 
ροᾶι λέγ (Duebnero, λέγοι Campbellio teste) 1, (λέγειν corr., 
primariam scripturam esse lebbius testatur). πειρᾷ r 361 
yvoróv Elmsleius: γνωστόν L 866 φημὶ τοῖσι φιλτάτοις 
Nauckius 369 εἴπερ y ἔτ᾽ Hensius πράτοου 8711 πηρὸς 
Nauckius 376 cs μοῖρα πρὸς γ᾽ ἐμοῦ Brunckius: us μοῖρα 
πρόσ γε σοῦ 1, 404—407 post 428 conlocat Engerus 405 
Οἰδίπους Elmsleius: o/ó/zov 1 411 ὥστε nonnullis suspectum 
413 δεδορκὼς οὐ βλέπεις Reiskius 419 ὀρϑὰ L: νῦν μὲν 
φῶς Dlaydesius 420 λιμὴν, v super c. ser. L^ ποῖος οὐκ 
ἔσται μυχός (Ἑλικών Blaydesius) Wecklinus — 425 corruptus: σῷ 
τοκεῖ καὶ σοῖς τέκνοις Nauckius 433 ἤδη τ: ἤιδει L, ἤιδειν 
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Lr 484 σχολῇ y ἂν... ἐμούς σ᾽ ἐστειλάμην Porsonus 4385 
ὡς σοὶ μὲν δοκεῖ Schaeferus 487 τίς μὲ φιτύει βροτῶν Blay- 
desius 4388 τῇδ᾽ ἡμέρᾳ πεύσει σφε Nauckio duce M.: ἥδ᾽ ἡμέρα. 
φύσει σε 1, διαφϑερεῖ M.: διαφϑερῆν 1 489 ἄγαν τ᾽ L pr. 
440 σὺ add. ΤΙΣ 441 εὑρίσκεις Herwerdenus 442 ἡ τέχνη 
Bentleius 446 &Ayóvoig Elmsleius: ἀλγύναισ L πέρα Mei- 
nekius 448 ἔσϑ᾽ ὕπως Blaydesius 4587 «vro? L 458 
αὑτὸς Erfurdtius: αὐτὸσ L 460 ὁμοσπόρος τε Bothio prae- 
eunte Schneidewinus 461 ἐψευσμένα Wilamowitzius ^ 464 
ἄρρητ᾽ ἄρρητον Turnerius 465 φοινίαισι: φοινικρκκ σε L 
466 ἀελλάδων ex Hesychio Brunckius: ἀελλοπόδων L 410 
ὁ Διὸς γενεᾶς Kvícala 412 κῆρες r: χεῖρεσ, Ἢ Superscr., 
L 445 φάμα τ: φήμα 1, 418 πέτρας ἰσόταυρος Lushing- 
tonus D., πέτρας ἴσα ταύροις MSchmidtius, πέτρας ἅτε ταῦρος 
Dorvillius: πετραῖοσ ὁ ταῦροσ L, πέτρας (πέτραις Vitellio 
teste Phil. Rundsch. IV, 388) ὡς ταῦρος L* 483 δεινά us 
γοῦν Nauckius 485 οὔτ᾽ ἀπαρέσκονθ᾽ Blaydesius, οὔτ᾽ 
ἀπαφίσκονθ᾽ MAutenriethius 493 lacunam indicavit Brun- 
ckius, qui χρησάμενος supplevit 502 ἀλαϑής Herwerdenus: 
ἀληϑήσ 1, 509 γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ Triclinio praeeunte del Her- 
mannus versum strophicum lacunosum esse negans 6 11 ἀδύ- 
πολις Erfurdtius: ἡδύπολισ L τῷ ἀπ᾽ ἐμᾶς: τῶν schol (Asc- 
πει τὸ ἕνεκα) indicare videtur, τῷ πρὸς ἐμᾶς Elmsleius. am τῷ 
δι᾽ ἐμᾶς" cf. Ant. 1060 τἀκένητα διὰ φρενῶν δ16 πρός τέ μου 
Hartungus: πρός τ᾽ ἐμοῦ L?, s in rasura, προστεμοῦ vel προσ- 
γεμοῦ L, πρός γ᾽ ἐμοῦ r Suidas, unde δοκεῖ τε πρός γ᾽ ἐμοῦ 
πεπ. Blaydesius — 519 χκλύοντι Nauckius ὅ28 τάχα D. 595 
τοὔπος δ᾽ τ: τοῦ moócÓó L γνώμαις vix sanum: βουλαῖς Heim- 
soethius. fort. praestat τόλμαις 528 δ᾽ add. Suidas τε: δὲ 
L*, quod vulgatae lectioni praeferendum videtur 529 del. 
Oerius 532 ἦ (7 L') Elmsleius: om. L, unde 7/4v9 6; Nauckius 
533 τὰς ἐμὰς στέγας Nauckio suspectum — 537 τίν᾽ ἔν uot 
Reisigius: ἐν ἐμοὶ L ^ 538 7 Schaeferus γνωριοῖμε Elmsleius: 
γνωρίσοιμι L — 539 ἢ οὐκ ASpengelius: xo?x L — 541 del. M. 
ἄνευ τε πλούτου anonymus in translatione Germ. a. 1805. 557 
£9" αὑτός ΤΙΣ: £9" αὐτό 1, — 565 οὐ δῆτ᾽ Blaydesius, qui mox 
οὐκ οὖν ἔρευναν requirit ^ 566 τοῦ xrcvóvrog Meinekius: τοῦ 
ϑανόντοσ L — 5607 ἀλλ᾽ ἔσχομεν Schneidewinus, κάρτ᾽ ἔσχομεν M. 
κοὺκ ἠκούσαμεν suspectum: κοὐδὲν ἤνομεν Nauckius, xoóx ὥκνή- 
cope» Turnerius, κούκ ἰχνεύσαμεν M. .- 568 οὗτος v09" L, 
corr. L* 510 τόσον Hermannus 072 τάσδ᾽ Doederlinus: 
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τὰσ L 5175 ταῦϑ' Brunckius: ταῦϑ᾽ L 5179 ταὐτὰ γῆς 
ἴσον vitiosa: τοῦ κράτους ἴσον Heimsoethius, ταὐτὰ τῆς τιμῆς 
Wecklinus. ταῦτ᾽ ἀποιστέον temptabat M. 583 ὡς ἔχω 
Heimsoethius 686 ἄτρεστα ναΐίοντ᾽ Nauckius, ἄτρεστον 
οἰκοῦντ᾽ Meinekius 591 κἂν ὀκνῶν ἔδρων Heimsoethius 596 
πᾶσι χαίρω (χαίρων L pr. vix integra verba: νῦν πᾶς φιλεῖ ue 
Heimsoethius ^ 597 αἰκάλλουσι Musgravius LDindorfius: ἐκκα- 
λοῦσι L ὅ98 αὐτοῖσι r: αὐτοὺσ L πᾶν r: ἅπαν L, ἅπαντ᾽ L* 
versum deleri σαϊὺ Wecklinus 600 nonnullis correctione egere 
videbatur: οὐκ ἂν y. νοῦς καλὸς κακῶς φρονῶν Hartungus, οὐκ 
ἂν καπὸς y. νοῦς καλῶς qo. Blaydesius 602 μετ᾽ ἄλλου L^: 
μεγάλου L δρᾶν τόδ᾽ (κάκ᾽ Blaydesius) ἂν Heimsoethius 601 
πεύϑου in litura L eorr, πυϑοῦ r: επυϑου L 605 ἀλλ᾽ 
L τοῦτ᾽ αὖϑις, ἤν us Blaydesius, ἄλλως τ᾽ ἐάν us Heimsoe- 
thius 608 χωρίς nondum expeditum 612 αὐτῶι L, αὐτῶι L* 
παρ᾽ αὑτοῦ r Nauckius 616 εὐλαβοῦ δὲ μὴ πεσεῖν Nauckius 
618 μοὐπιβουλεύων Hartungo praeeunte D. 628 ϑνήσκειν ἢ 
φυγεῖν MSchmidtius 624 sqq. nondum expediti: οἷόν ἐσϑ' ὃ 
φὴς παϑεῖν Heimsoethius. verba ὑπείκειν et πιστεύειν in Oedi- 
pum, non Creontem convenire perspexit Haasius, cuius medicina 
Oedipum ad ὡς οὐχ ὑπείξων οὐδὲ m. λέγεις; obloqui iubentis 
ὅταν προδείξῃς οἷόν ἐστι τὸ φϑονεῖν:; ex parte usi aut unum aut 
plures versus excidisse iudicant D. Nauckius GHMuellerus. 
fortasse lenius remedium sufficit: KP. üvev προδείξῃς οἷόν ἐστι 
τὸ φϑονεῖν. OI. ὡς (σοῖς ) οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων AOFOIC; 
ΚΡ. οὐ γὰρ (οὐκ ἄρα Meinekius) φρονοῦντά σ᾽ εὖ βλέπω. 'egone 
"qui verbis twis nequicquam. sim cessurus mec fidem, habiturus, 
priusquam supplicio te adfieiam, ipse crimen twwm. diluam?" 
627 δεῖ τοὐμόν Herwerdenus 628 ξυνίης r: ξυνίεισ 1, eiuvéov 
Hennebergerus pro ἀρκτέον, quo servato v. seq. ἄρχοντας (ἄρ-- 
χοντεσ L pr.) Musgravius 680 μέτεστιν Triclinius: μέτεστι τῇσδ᾽ 
L 634 τί τήνδ᾽ Doederlinus ἄνολβον Herwerdenus 686 
ἴδια κινοῦντες: ἰδίαν ἵκνοῦντεσ L pr. 637 σύ τ᾽ οἴκους 1.8: 
σύ τ᾽ εσικουσ (i e. σύ τε οἴκουσ)ὶ L, σύ τ᾽ εἴσω Blaydesius 
Κρέον Elmsleius: κρέων L 688 οἴσεται Lpr. 640 ϑάτερον 
δυοῖν D.: δυοῖν ἀποκρίνασ L 642 δρῶντα 1,3: δρῶν L ὅθ 
τὸν ἀναγῆ ex Hesychio Musgravius 667 λόγῳ σ᾽ Hermannus: 
λόγω L*, λόγον 1, βαλεῖν r Suidas: ἐκβαλεῖν L, unde ἄτεμ᾽ ἐκ- 
βαλεῖν Κυίξαϊα τὸν ἀναγῆ φ. μήποτέ σ᾽ αἰτίᾳ σὺν ἀφ. 16- 
yov (sic r) ἄτιμον β. Nauckius ^ 658 ὅταν χρήξῃς r Meinekius 
659 φυγὴν 1,8: φυγεῖν L 660 μὰ τὸν πάντων Hartungus 
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665 φϑινὰς D.: φϑίνουσα L 666 τάδ᾽ Hermannus (qui alibi 
ψυχὰν deleto sic locum conformat: ἀλλά μ᾽ ἃ δυσμόρως γᾶ 
φϑίνουσα τρύχει, καὶ τάδ᾽): καὶ τάδ᾽ 1, "668 προσάξεις 
Nauckius τὰ πρόσφατα idem: τὰ προσφῶιν L (τὰ πρὸς σφῶν τὴ 
669 τόδ᾽ οὖν ἴτω Nauckius 672 ἐλεινόν Porsonus: ἐλεεινόν L. 
616 πορεύομαι Wecklinus 679 δόμων τ: δόμον 71 681 δό- 
κησις ἄλλως λόγων Herwerdenns 682 δάκνει δὲ Blaydesius 
685 ἅλις ἔμοιγε γᾶς ὧδε πονουμένας Nauckius 088 παρίης 
καὶ καταμβλύνεις (καταμβλύνει Heimsoethius) Hartungus: πα- 
ριεὶσ καὶ καταμβλύνων L 689 ὦναξ Triclinius: ἄναξ L 691 
ἄπορον ἐπὶ πόριμα Nauckius 698 εἴ σ᾽ ἐνοσφιξόμαν Hartungo 
praeeunte Badhamus: εἴ σὲ νοσφίζομαι L 694 ὅς γ᾽ Turnebus 
695 σαλεύουσαν Dobraeus: ἀλύουσαν L οὔρισας Eustathius: οὔ- 
ρησασῖ, 696 τ᾽ 1,38: δ᾽ 1, δύναι,, δύναιο L? εἰ γένοιο pro εἶ 
δύνᾳ γενοῦ Bergkius (— τρύχει ψυχάν᾽ τί δ᾽, 8. . -τὰ πρὸς σφῷν) 
702 ἐγκαλεῖν ἔχεις MSeyffertus τοῦ πανοῦργον Nauckius 
707 σεαυτὸν ΤΙΣ: ἑαυτὸν 71 ὧν λέγει πέρι MSchmidtius 1709 
ἔχον τέχνης vix integra: τυχὸν τ. Hartungus, ἔχον μέρος Wecklinus 
713 ἕξοι Cantero praeeunte Halmius: ἥξοι L, ἥξει 1,3 115 
ὥσπερ y ἡ φάτις κρατεῖ, ξένοι (ποτὲ deleto) Nauckius 719 
δμώων χερσὶν Nauckius ἄβατον εἰς ὄρος Musgravius: εἰσ ἄβατον 
ὄροσ L 722 παϑεῖν L?: ϑανεῖν (e v. 718) L 12456. ὧν 
γὰρ ἂν ϑεὸς χρείαν ἐρευνᾷ sensu cassa: ὧν γὰρ j ϑεὸς χρήξων 
ἔρευναν Eggerto praeeunte Nanuckius, ὃν γὰρ Qv ϑεὸς yov 
ἐξερευνᾷ MScehmidtius. ᾧ γὰρ ἂν ϑεὸς χρῇ, κἂν ἐρεμνὰ (vel 
κἂν ἐρέμν᾽ ἢ) ῥᾳδίως αὐτὸς φανεῖ temptabat M. (χρῇ iam Wolf- 
fius) 728 ὕπο στραφεὶς τ D., ἐπιστραφεὶς Blaydesius: ὑποστρα-᾿ 
φεὶσ L 180 τριπλαῖς r: διπλαῖσ L — 738 τί δρᾶσαΐ μου Blay- 
desius 139 τοῦτ᾽ : τῶνδ᾽ Nauckius 741 ἦλθε D., εἶρπε 
Schneidewinus, ἔτυχε Hartungus: εἶχε L, quo servato alii al- 
ieram versus partem corrigendam existimant. correctio loci 
incertissima? Nauckius 1742 ué£Aegr  AevxovQslg velisvxovOivr 
qvodáfov ἄρτι λευκανϑεὶς *. Hartungus 748 ἀπεστάτει L*: 
ἀποστάτει L 146 σ᾽ add. LX 748 ἐξείπῃς τ: ἐξείποισ Τὶ 
749 àv δ᾽ ἔρῃτ Τῦ0 ἐχώρει μοῦνος Nauckius 152 ἐν δ᾽ αὐτοῖσιν 
r: ἐν αὐτοῖσι δ᾽ L, unde ἐν δ᾽ αὐτοῖς ἐδεῖν conicere possis — 753 
“Μάϊον μόνοντ, Μαΐου βίαν Herwerdenus — 756 ὅσπερ L?: ὥσπερ L 
1600 δεξιᾶς ἐμῆς ϑιγὼν Nauckius 163 oi! Hermannus: ὅγ᾽ L 
164 δοῦλος suspectum: ἐσϑλὸς Nauckius, εὔνους FGSchmidtius, 
ἄδολος Meinekius 768 δι᾿ ὃ Turnerius 778 λέξαιμ᾽ r: λέξοιμ᾽ L 
180 παροινῶν Heimsoethius 1782 ϑατέραγ: 9᾽ ἡτέραι 7, 18 58α. 
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κἀγὼ κλύων μὲν ταῦτ᾽ ἐτερπόμην, ὅμως δ᾽ ἔκνιζέ μ᾽ ἀεὶ κεῖν᾽ Nau- 

ckius verba scilicet non praestans 189 δ᾽ ἄϑλια: 9" ἀϑλίω L, 
unde ἄλλα δ᾽ ἀϑλίῳ Herwerdenus 790 δύσφημα Heimsoethius 
προύφηνεν Hermannus: προὐφάνη L 791 γρείη Dawesius: 
χρεῖ ἦι 1, 192 ἀλάστορον βροτοῖσι δηλώσοιμ᾽  Nauckius 
795 τεχμαρούμενος Nauckius, qui malit κἀγὼ ἐπακούσας ταῦτα, 
τεῖμ. ἄστροις τ. Δ., τὴν Κορινϑίαν χϑόνα ἔφευγον: ἐκμετρού- 
μενοσ L 800 habent r, L': om. L, del Nauckius pro- 
babiliter 801 ἦ Elmsleius: ἦν L 808 ὄχους HStephano 
praeeunte Doederlinus: üyov L 810 συντόνως Dobraeus 814 
“Μαΐου Bothius: λαΐωι ,, 4oíco τε τ, unde εἰ δέ τι ξένῳ v. προσήκ: 
Λαΐῳ τε συγγενές Blaydesius, εἰ δὲ τῷ ξένῳ τ. προσῆν καὶ Μαΐῳ 
τι c. Heimsoethius 815 del D. correctio admodum incerta, 
verba vix digna quae emendentur: νῦν ἔτ᾽ olim D., alia ipse 
et ali 5817 ὃν μὴ Schaeferus: ὧν μὴ 1, τινι D.: τινὰ 7, εἶ 
(μὴ ξένων ἔ. μ. &. τινι δ. δ. μ. προσῳφ. ἐμέ Nauckius 821 ἐκ 
Sehrwaldus: ἐν L 822 ἄρ᾽ ἔφυν κακός vitium alunt: 
ἄρ᾽ ἐγὼ οὐ κακός Martinus, sed ἔφυν servandum videtur 
828 πάντ᾽ ἄναγνος Nauckius 825 μηδ᾽ D.: μή μ᾽ 1,, μήτ᾽ 
L^, ut v. praeced. μήστι L, μήτε L* ᾿ 827 del. Wunderus 
829 ἂν ὀρϑοίη Schaeferus: ἀνορϑοίην L 831 ταύτην r: 
ταύταν L 886 γ᾽ add. L* 840 ἄγος Blaydesius 843 
καταλτείνειαν r: wovoxvtivoitv 1,7, wevoxw..v..t» L, unde 
καταχτείνοιεν Wolffüus Nauckius, κατακτάνοιεν M. 845 del. 
Nauckius cum Deventero 849 τοῦτο μεταβαλεῖν Blaydesius 
852 σόν Bothius: τόν L. genuina scriptura latet: οὔτοι... τόν 
γὲ Λοξίου φανεῖ χρησμὸν δικαίως ὀρϑόν, ὅς γε Λάιον διεῖπε vel 
tale quid requirit Nauckius. τόν ys Μαΐου φόβον (v. 722 con- 
lato) Schubertus 864 παιδὸς ἐξ αὑτοῦ (ἐκ χεροῖν Nauckius) 
ϑανεῖν Blaydesius 856 ἀλλὰ πρόσϑεν (poterat ὃς πάροιϑεν) 
αὐτὸς ὥλετο Nauckius 857 ἂν add. L? 869 ἀγοότην Weck- 
lino praeeunte Nauckius: ἐργάτην L 862 del. Zippmannus 
863 τρέφοντι Blaydesius 866 ὑψιπετεῖς Nauckius, cf. 876 
867 αἰϑέρα τανυσϑέντες Bergkius 869 ϑνατὰ τ: ϑνητὴ L 
870 μήποτε Elmsleius: μήν ποτε L λάϑα r, λάϑᾳ LLangius: 
λάϑραι, o eraso, L 873 nonnullis vitiosus videbatur: ὕβριν 
φυτεύει τυραννίς Blaydesius 870 sq. graviter adfecti: ἀκρο- 
τάταν εἰσαναβᾶσ᾽ ἀπότομον L ἀκρότατον Erfurdtius, αἶπος 
add. Arndtius, probabilius ἀκρότατα γεῖσ᾽ ἀναβᾶσ᾽  Wolffius. 
ἀποτμοτάταν ὥρουσεν (— Ov αἰϑέρα τεκνωϑέντες) Schnellius, 
ἀκροτάταν (cf. 866) εἰσαναβᾶσ᾽ ἄκραν ἄποτμον (sic r) ὥρ. Nau- 
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ckius 878 ἵν᾽ οὐ malit Nauckius ποδὶ ῥυσίῳ D.: an 
φυξίμῳ 880 πάλαισμα hoc loco alienum esse nonnullis 
visum 883 ὑπέροπλα Dobraeus (cf. Ant. 180 adm.) 893 
ϑυμῶν Schneidewinus, ϑυμοῦ τ: ϑυμῶι L 894 εὔξεται 
Musgravius: ἔρξεται L 896 χορεύειν τ: χορεύειν πονεῖν ἢ 
τοῖσ ϑεοῖσ L. glossema latere suspicantur D. (ἣ πονεῖν τοῖς θεοῖς) 
et Campbellius (πανηγυρίζειν). χορεύειν ipsum fortasse vitiosum: 
Qvocxsiv Wecklinus, ποῖ δεῖ μ᾽ ἔτι λεύσσειν vel tale quid Nau- 
ckius, ví δεῖ μ᾽ ἐφορεύειν Hensius 908 099" τ: ὀρϑὸν L 
904 πάντα λεύσσων BArnoldus 906 Ζαλίου (Λοξίου Nauckius) 
M.: λαΐου 11 lacunam ante Μαΐου indicavit D., ante ϑέσφατ᾽ 
cum L Linwoodius: illam vocabulo Πυϑόχρηστα explet Schnei- 
dewinus, hanc Ζαλίου (€vorol 9:00» ϑέσφατ᾽ fere M. 912 
βωμοὺς ἱκέσϑαι Heimsoethius 917 τοῦ τυχόντος M. εἰ: ἢν 
L^ λέγη L' 918 ἐς πλέον r: εὖ πλέον L 920 κατάργμασιν 
Wunderus: κατεύγμασιν L 928 ὡς κυβερνήτην λεώς scriben- 
dum aut post νεώς unum versum excidisse coni. Herwerdenus 
926 κάτισϑ᾽ τ: κάτοισϑ᾽ 1 928 μήτηρ 9" ἦδε ex schol. et Maximo 
Plan. Heimreichius Beitr. p. 7 980 γένοι᾽ Wecklinus: γένοιτ᾽ L 
935 δ᾽ add. L* 986 τάχ᾽ ἂν Brunckius: τάχα L 987 πῶς 
δ᾽ οὐκ ἂν ἀσχάλλοις ἅμα Nauckius, v. praeced. οὑξερῶ τάχα 
servato 938 non integra verba: πῶς ἂν δύν. ὧδ᾽ ἔχοι διπλ. 
Heimsoethius, πῶς ἕν δύν. ὧδ᾽ ἔχει δ. vel πῶς ἂν δύν. ἕν ὃ. 
ἔχοι Nauckius. an ποῖ᾽ ἂν (vel τί ποτ᾽ ἂν) δύν. ὧδ᾽ ἔχοι 0.? 
943 sq. del. M. 948 καὶ νῦν ἰδοὺ Blaydesius 951 δεῦρο 
δωμάτων πάρος Heimsoethius 964 ποδαπός ἐστι MSchmidtius 
957 σημάνας L, σημάντωρ ΤΙΣ 959 σάφ᾽ ic9" Porsonus, 
£&uc9" Meinekius 960 φόνοισιν Meinekius 966 ὄρνεις 
LDindorfius: ὄρνισ L 967 κτενεῖν r Elmsleius: χτανεῖν L 
968 δὴ add. L' κάτω κέκευϑε γῆς Cobetus, verbis κεύϑει x. y. 
servatis Οἰδίπους δ᾽ ὅδ᾽ Nauckius 971 γέροντα FGSchmidtius: 
παρόντα L 916 οὐκ ὀκνεῖν λέχος μὲ δεῖ vel οὐκ ὀκνεῖν us 
δεῖ λέχος D., λέχος ἔτ᾽ οὐκ ὀκνεῖν μὲ δεῖ Bergkius: λέχοσ (λέκ- 
τρον LZ) οὐκ ὀκνεῖν μὲ δεῖ 1, 977 ᾧ: οὗ Blaydesius, οἷς ἡ 
Meinekius, alia alii 980 σὺ δ᾽ οὖν... μὴ φοβοῦ Herwerde- 
nus, σὺ δ᾽ εἰς... μὴ σκόπει Heimsoethius 980—983 Deven- 
tero praeeunte del. Hilbergius 987 γ᾽ add. Porsonus ὀφϑαλ- 
póg Nauckio suspectum, qui si recte observat lucri solaciive 
notionem requiri μέγα σφῷν (tibi οὐ Meropae) ὄφελος of π. τ. 
- μέγα, ξυνέημ᾽ conici possit 993 οὐχὶ ϑεμιτὸν Brunckius, 
οὐ ϑεμιστὸν lohnsonus;: o? ϑεμιτὸν 3. 998 ἀπῴκιστ᾽ r 1003 
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ἐγὼ Porsonus: ἔγωγ᾽ L 1008 ἐπείπερ εἰδὼς ἦλϑον Nauckius. 
an ἔννους praestat? 1004 ἂν add. LX 1011 ταρβῶν r: 
ταρβῶ L ἐξέλθῃ Lr: ἐξέλθοι L 1019 sq. Kvícala praeeunte 
Nauckius del. 1022— 1024 inverso ordine conl Nauckius 
simul χειρῶν ἄπο et ἔστερξεν λαβών scribens 1024 αὐτὸν 
ἐξέπεισ᾽ in litura L, ἐξέπεισ᾽ αὐτὸν pr. 1025 τυχών Bothius: 
τεκών L ἢ κιχών μέ που δίδως Heimsoethius 1028 ἐπιστά- 
τουν L pr, unde ἐπιστατῶν Wecklinus 1080 σοῦ τ᾽ Herman- 
nus, σοῦ δ᾽ r Elmsleius: σοῦ γ᾽ L 1081 ἰσχοντ᾽ L! marg.: 
ἴσχων L ἐν κακοῖς μὲ λαμβάνεις v: ἐν καιροῖσ λαμβάνεισ L, 
in quibus vera scriptura delitescit. ἐν νάπαισι Wakefieldo 
praeeunte D., ἐν σκάφαισι Nauckius: ἐν καλῷ σὺ (ἐν δέοντι 
Wecklinus) Weilius probabilius 1035. 36 Nauckio suspecti 
1037 ὦ πρὸς ϑεῶν: τοῦ δ᾽ ἐρρίφην Heimsoethius 1088 φρονεῖ 
suspectum: φράσει vel φανεῖ Nauckius 1040 cs desiderant 
Blaydesius Herwerdenus 1041 ἢ L pr. 1042 δήπου: óuóov 
Nauckius 1044 γ᾽ τ: γὰρ L εἰδεῖτ᾽ àv v: εἰδῆτ᾽ ἂν in litura 
L8, ἂν εἰδῆτ᾽ L 1060 εὑρίσκειν γ6] ἐξευρεῖν Nauckius, εὑρέσθαι 
Bellermannus — 1052 χἀμάτευες r: καὶ μάτευεσ , 1064 νοεῖς 
εἰ κεῖνον ASpengelius 1055 τόνδ᾽ οὗτος λέγει idem, ἀνὴρ oor. 
A. praefert Nauckius ^ 1056 τί ἢ, z/g L^ 1061 ἐγὼ schol. r 
Vauvillerius: ἔχω, 1062 ϑάρσει Brunckius: ϑάρρει , ἐὰν ἐγὼ 
x τρίτης D., ἐὰν τρέτης ἀπὸ Hermanno praeeunte Turnerius: ἂν 
ἐκ τρίτης ἐγὼ L 1068 μητρὸς: γονῆς Nauckius 1064 δρᾶν 
Τ: 1070 χαίρειν vitiosum: χλιδᾶν (τρυφᾶν, ἐναβρύνεσϑαι 
schol) Nauckius, χλίειν Subkovius 1074 ἀΐξασα 1, 1075 
ivyfjg Nauckius: σιωπῆσ 1, ἀναρρήξει τ: ἀναρρήξη L 1078 
αὕτη Hermannus: αὐτὴ L 1079 γ᾽ post ἐμὴν in L era- 
sum 1084 τοιόσδε δ᾽ ἐκφύς r L^, τοιόσδε δὴ qvg Blaydesius: 
τοιόσδ᾽ ἐκφὺσ óc L, unde τοῖος πεφυκὼς δ᾽ possis. οὐκ ἂν 
ἐξέλθοιν ποτὲ ἀλλοῖος D., οὐκ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι ἄτιμος Nauckius 
ὥστε μὴ οὐ μαϑεῖν Blaydesius 1084, 85 del. D. 1087 γνώμαν 
Erfurdtius: γνώμην 1088 ἄπειροςΥ 1090 αὖρι Nauckius, ἦρι 
Wecklinus: αὔριον, οὐκέτι τὰν ἑτέραν pro οὐκ ἔσηι τὰν αὔριον Ὁ. 
1092 ματέρ᾽ D.: μητέρ᾽ L 1099 ἄρα (Heathius: ρα L): κορᾶν 
Blaydesius. 1100 πατρὸς πελασϑ'εῖσ᾽ Lachmannus: προσπελα- 
σϑεῖσα 3. Νύμφα ὀρεσσιβάτᾳ mov (που Hermannus add.) Πανὶ 
πλαϑεῖσ᾽ pro πανὸσ ὀρεσσιβάτα προσπελασϑεῖσα D. 1101 ἢ 
σέ γ᾽ εὐνάτειρα Arndtio praeeunte Nauckius, ἢ σύ γε καὶ γε- 
νέτας D.: ἢ σέ γε ϑυγάτηρ L 1104 ἀνάσσων εἴϑ' ὁ 
βακχεῖοσ ϑεὸσ ab L omissa add. ΤΙΣ 1105 ναίων: ἀνάσ- 

οἵ 
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co» L pr. 1107 σ᾽ εὕρημα D.: εὕρημα L vera scriptura 
nondum reperta: os κῦμα Lugebilio praeeunte Nauckius, σὲ 
ϑρέμμα Wolffius, κόρευμα M. 1108 ἑλικωπίδων Wilamowitzius: 
ἑλικωνιάδων ([Ἑλικωνίδων r Porsonus) 7 1118 σύμμετρος r Er- 
furdtius: ξύμμετροσ L 1114 ἄλλως τε τοὺς L': ἀλλ᾽ óosrovoL, 
ἀλλωστι' ἴῃ marg., δμῶάς τε τοὺς ἄγοντας ὄντας οἰκέτας Nauckius 
1110 τῇ δ᾽τ: τῆιδεδ᾽ L — 1117 ἔγνωκά vor malit Nauckius, ἔγνωκ᾽ 
ἄφαρ, si quid mutandum, M. 1118 ὡς L*: ó L, unde ὧν Her- 
werdenus 1123 ἦ schol Hom. E533, $186: ἦν ἃ 1180 ἢ L*: 
ἦ L. πως: πούσ ut videtur L pr., unde zov Blaydesius 1181 
ἄπο Reiskius: ὕπο, 1184 τῷ... τόπῳ Margoliouthus: τὸν... 
τόπον L 1136 τώδε τἄνδρε Margoliouthus: τῶιδε τἀνδρὶ L 
1137 ἕχμήνους Porsonus: ἐμμήνουσ 1, 1188 χειμῶνι v: χει- 
μῶνα 1, 1140 τοῦτον L pr. 1145 ἦν βρέφος Wecklinus 
1151 εἰδὼσ οὐδὲν L in litura, οὐδὲν εἰδὼσ pr. 1165 τέ προσ- 
χρήξεις Blaydesius — 1156 εἰ παῖδ᾽ ἔδωκας τόνδ᾽ Heimsoethius 
1157 ἡμέρᾳ τ: ἐν ἡμέραι L 1160 ἁνὴρ D.: ἀνὴρ L 1165 
ἱστόρει πέρα Heimsoethius 1166 ταὔτ᾽ Schaeferus 1167 
nondum emendatus: τῶν ΛΔ. δόμων τις ὠνομάξετο D., τῶν A. 
τοίνυν τις ἦν ὁ δοὺς βρέφος Nauckius, τῶν. Δ. τοίνυν τις ἦν 
ἐκ δωμάτων Herwerdenus. servi ambagibus forsitan τ. Δ. τ. τις 
ἦν κηδευμάτων conveniat, quo locasta potius quam infans 
designetur 1170 ἀκούειν schol: ἀκούων L 1171 del. 
Nauckius 1172 μάλιστ᾽ Nauckius 1180 εἰ γὰρ αὑτὸς si 
Heimsoethius 1182 ἐξήκοι r: ἐξέκοι 1, ἄρ᾽ ἐξήκει Nauckius, 
δὴ ̓ ξήκει Eggertus, ἅμ᾽ ἐξήκει Turnerius 118 οἷς τε χρῆν ϑανεῖν 
χτανών Nauckius 1186 ἐὼ 15: ὦ], 1191 πλὴν τοσοῦτον Heim- 
soethius 1192 ἀποκλῖναι Nauckio suspectum [1198 τὸν σόν cot 
Camerarius: τὸ σόν vo, 1 1194 Οἰδιπόδατ: οἰδέποδα L — 1195 
οὐδὲν Hermannus: οὐδένα L 1197 ἐκράτησε Hermannus, ἐκύρησε 
Heimsoethius: ἐκράτησασ L 1200 ῥαψῳδόν Herwerdenus  &»- 
ἐστὰας l5, ἀναστάς Elmsleius 1201 βασιλεὺς κλύεις Heimsoethius 

1202 ἀμὸς DBlaydesius 1203 Θήβαισιν r: ϑήβαισ L 1205 
τίς ἄταις ἀγρίαις, τίς ἐν πόνοις Hermannus, τίς ἄταις ἐν ἀγρίαις, 
τίς ἐν πόνοις, servato in antistr. 1214 τὸν, Gleditschius: τίσ ἐν 
πόνοισ τίσ ἄταισ ἀγρίαισ!, — 1208 ἦ στέγας λιμὴν v. 1962 conl. M.: 
ὧι μέγασ λιμὴν 1, αὑτὸς Brunckius: αὐτὸσ L 1909 παιδὲ καὶ 
πόσει Blaydesius 1210 πέλειν Heimsoethius 1212 ἐδυνάϑη- 
σαν r: ἐδυνάσϑησαν L 1218 ἔφηνέ σ᾽ Gleditschius ἀγνῶϑ᾽ 
Herwerdenus 1914 δικάζει v ̂  Hermannus: δικάξει τὸν L 
1916 ὦ τέκνον Erfurdtius: τέκνον L, unde alii alia excogita- . 
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runt. an “αΐειον ἔχγονον 1217 si9s ce Wunderus, εἶθ᾽ ἐγὼ 
Heathius: εἶθε L εἰδόμαν τ: ióóuov (ἰδόμην pr) L 1218 
δύρομαι Seidlerus: ὀδύρομαι L περίαλλ᾽ Heathius: περέαλλα L 
(àv χέων Burgesius, ἐακχέων Erfurdtius: ἐαχέων L 1222 
κατεχοίμασα Heathius: κατεκοίμησα L 1925 εὐγενῶς Har- 
tungus, ἐμπεδῶς HHirzelius, εὐμενεῖς Heimsoethius 1929 εἰς 
φάος Nauckius 1282 εἴδομεν Wecklinus: ἤινδειμεν 1, (ζδεμεν 
Elmsleius) 1284 βράχιστος Lugebilius 1237 αὑτῆς r: αὐτῆσ L 
1242 εὐθϑὺσ L pr., εὐθὺς ἐς τὰ νυμφικὰ r Nauckius —— 1244 
ἐπιρράξασ᾽ Dobraeus: ἐπιρρήξασ᾽ L 1245 καλεῖ Erfurdtius: 
κάλει L 1240 παλαιῶν ϑεσφάτων Nauckius 1247 τέκτουσαν 
Nauckio suspectum 1253 ἔτει ϑεάσασϑαι Dlaydesius 1260 
ὑφηγητοῦ τ: ὑφ᾽ ἡγητοῦ L, ὑφηγητοῦ ϑεοῦ Nauckius 1264 sq. 
nondum expediti. 1264 ἐώραις L*: ἐωραῖσ L (αἰώραις r) 1265 
ὕπως: ὅπωσ δ᾽ L hine profectus πλεκταῖσιν αἰώραισιν ἐμπεπλεγμέ- 
vv (ἀρτάναισιν [πλ. ἐν ὁρκάναισιν malit Wecklinus] αὐωρουμένην 
Nauckius) ὅπως δ᾽ κτλ. Herwerdenus 1267 £s" ὃ 1, pr. 
δὲ suspectum: δεινὰ τἄνϑεν ἦν Brunckio praeeunte Herwerdenus, 
σχέτλι᾽ ἦν τἀνϑένδ᾽ Heimsoethius . 1270 ἔπαισε βλέφαρα 
Heimsoethius αὑτοῦ r: αὐτοῦ L 1271 ὄψοιντο 1,8: ὄψοιτο L 
1974 οὃς δὲ χρῆν ποτ᾽ Nauckius 1975 τε L?^: δὲ], 1276 ἤρασσε 
πείρων Nauckius 1277 κρῆναι Wakefieldus ἀνέξσσαν ἃ 1219 
χάλαξζά 9' αἵματοῦσσ᾽  Heathio praeeunte Porsonus: χαλάξησ 
αἴματοσ!,  1280sq.del.D., 1280 iam Elmsleius 1280 (ἔρρωγεν) 
οὐ μόνῳ κακά Schneidewinus, οὐ μόνου κάτα Otto 1283 τῇδε 
ϑήμέρᾳ τ, τῆδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ Lobeckius: τῆνδέϑ᾽ ἡμέραν L 1284 
ἄτη L': ἅτε 1, ϑάνατος, ἀγχόνη Naberus 1289 τὸν μητέρ᾽ 
— αὐδῶν Nauckius: τὸν μὴ προσαυδῶν L, προσ in τρὸσ corr. 
L* 1291 vix sanus: δόμοισιν, ἔνοχος (ὧν vel) οἷς ἠράσατο 
Nauckius 1294 γὰρ τ: γε L 1298 ὅσ᾽ ἐμοὶ Her- 
werdenus 1299 σ᾽ add. L*. τλήμων L pr. 1301 μάσσονα 
Blaydesius Herwerdenus μακίστων L': κακίστων L. quae post 
1302 sequuntur φεῦ φεῦ δύστανοσ del. D. 18045α. del. Nauckius, 
ϑέλων ad ea quae praecedunt referens, 1305 del. Heimsoethius 
1306 τοίανγ: ποίαν, 1801 ceto? αἰαῖ Hermannus, αἰαῖ φεῦ φεῦ 
Wolffius: ei ei αἴ φεῦ φεῦ L 1310 sq. graviter corrupti: 
διαπέταται (διέπταται, διαπέπταται r) olim del. D., quem se- 
cutus πᾷ μοι φϑογγά;! φοράδην, ὦ δαῖμον, (vel φοράδην μοι, 
δαῖμον,) ἐνήλω Nauckius. ἐξήλλου Hermannus: ἐξήλου L 1814 
ἐπιπλόμενον r: ἐπιπλώμενον L 1816 ἀδάματον Hermannus: 
ἀδάμαστον 1, δυσούριστον ὃν Hermannus, δυσεξούριστον 
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 Blaydesius, δυσοιώνιστον Nauckius 1320 φέρειν r, ϑροεῖν 
Nauckius 1822 ἐμὸς ἐπίπολος: ἐμοῖσ imi móvow L*? 1828 
μὲ Erfürdtius: ἐμέ L 1880 κακὰ τελῶν ἐμὰ: κακὰ et ἐμὰ 
add. L^ πάϑη Elmsleius 1888 τλάμων del. Deventerus Har- 
tungus 1335 ὅτῳ γ᾽ L^: ὅτωι 9" L 1336 τᾷδ᾽ Nauckius, 
ταῦϑ᾽ r: τάδ᾽ L 1838 τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ϑικτὸν ἢ δερχτὸν Barthol- 
dus 1339 ἁδονᾷ D.: ἡδονᾶι L 1343 τὸν ὄλεϑρον μέγαν 
Turnebus (με γᾶς Bergkius), τὸν μέγ᾽ ὀλέϑριον Erfurdtius: τὸν 
ὀλέϑριον μέγαν L 1848 ὡς ἠϑέλησα μηδέ σ᾽ ἂν γνῶναί ποτε 
D., ὥς σ᾽ ἠϑέλησα μηδαμὰ γνῶναί ποτ᾽ ἄν Dobraeus: óc 6 
(ὅσσ᾽ pr. ἠϑέλησα μὴδ᾽ ἀναγνῶναί ποτ᾽ ἄν L 1849 ἀγρίας 
r: ἀπ᾿ ἀγρίασ L 1350 νομάδ᾽ Elmsleius: νομάδοσ 1, ἔλαβέ 
uU: ἔλυσεν L*r 1861 ἔρυτο D.: ἔρρυτο 1, ὄλοιτ᾽ ἀγρότας, ὃς 
ἀπὸ πέδας μ᾽ ἀπό vs φόνου ἔρρυτο (— ᾿ἀπόλλων, φίλοι, ὁ 
κακὰ τελῶν τάδ᾽ ἐμὰ πάϑη. ἔπαισε) Nauckius, non nimis 
audacter pro fide utriusque loci incertissima: certe ἐπιποδέας 
importunum deletque Wecklinus 1352 πράσσων del. De- 
venterus Hartungus 18355 5j D.: ἦν L ἄχος τ, ἄγος Faeh- 
sius: ἄχϑοσ L 1860 ἄϑεος Elmsleius: ἄϑλιοσ L 1362 ὁμο- 
λεχὴς Meinekius: ὁμογενὴσ L 1365 ἔτι Hermannus: ἔφυι L 
1368 7569" ἂν Porsonus 1376 ἔβλαστεν 1, 1377 ὀφϑαλ- 
μοῖς ἔτι Wecklinus 1379 ἱερά 9', ὧν Nauckius 1880 del. 
Herwerdenus 1888 γένους τοὐμοῦ μύσος M., γένους ἀλάστορα 
Herwerdenus: γένουσ τοῦ λαΐου L 1887 φαργμὸς D. ἂν ἐσχό- 
μὴν r: ἀνεσχόμην 71 1888 ἀποκλῇσαι Elmsleius: ἀποκλεῖσαι L 
1889 5 r: ἦν L 1898 ἦ Elmsleius: ἦν L 1896 ἕλκος κα- 
κῶς ὕπουλον Nauckius 1397 del. Hartungus 1399 del. 
Blaydesius Turnerius 1400 τοὐμὸν vix sanum: ϑερμὸν Herwer- 
denus, χλωρὸν Nauckius, στυγνὸν Lehrsius. an zAjuov? 1401 
μέμνησϑ' ἔτι τ, μέμνησϑέ τι Elmsleius: μέμνησϑ'᾽ ὅτι (ὅταν LX) L 
1405 ταὐτὸν suspectum: τοὐμὸν Nauckius, ἄτλητον Herwerdenus 
1409 μηδ᾽ ὁρᾶν Nauckius 1410 ἔξω μὲ γῆς Nauckius — 1411 sq. 
καλύψατ᾽ et ἐκρέψατ᾽ sedes mutare iubet Burgesius 1414 
πείϑεσϑε L?: πείθεσθαι L, πίϑεσϑε Elmsleius 1416 —1423 
post 1424—1431, quos Oedipo continuat, conlocari vult Nau- 
ckius 1416 εἰς δέον: κύριος Nauckius 1422 οὐχ L*: οὐ, una 
post v littera eluta, L 1428 οὐδ᾽ 11: οὔϑ᾽ 1; o9 --- οὔϑ᾽ ser- 
vant Herwerdenus Nauckius 1428 πάρος λόγων Engerus, πάροιϑ'᾽ 
ἐπῶν Hensius. post 1428 nonnulla excidisse suspicatur Herwer- 
denus 1424 καταισχύνεσϑέ τι Elmsleius ^ 1425 λεύσσουσαν 
φλόγα Blaydesius 1430 μόνοις 9" ὁρᾶν Dobraeo praeeunte 
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Blaydesius 1437 ϑανοῦμαι Meinekius: φανοῦμαι 1, 1488 
ἴσϑι vvv, εἰ μὴ ϑεοῦ Nauckius — 1445 và» Elmsleius: τ᾽ ἂν L 
1446 τε 1,8: γε L 1449 μηκέτ᾽ Nauckius 1451 ὄρεσιν r: 
ὄρεσσιν L 1458 ζῶντι Toupius: ξῶντε 7 1454 οἷς μ᾽ ἀπωλ- 
λύτην Turnerius 1401 ϑνήσκειν ἐσώϑην Marklandus μὴ πί 
τῶι L pr. 1458 ὅπηπερ r 1409 Κρέον r: χρέων L 1460 
προϑῇ Elmsleius: πρόσϑηι L 1461 ποτ᾽ ἂν σχεῖν Ritterus 
1462 sq. τοῖν δ᾽ ἀϑλίοιν οἰκτροῖν vs παρϑένοιν ἐμοῖν, οἷν 
Nauckius 1468 sq. nondum sanati: ἡμὴ nonnullis suspectum, 
in his Nauckio, qui tale quid requirit: αἷν οὔποϑ᾽ ἡμῶν χω- 
eig ἐπλήσϑη βορᾶς τράπεξα, non dissimulans ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς 
post ἡμῶν χωρὶς abundare. αἷν οὔποϑ᾽ ἡμὴ χωρὶς ἐστάϑη 
{τροφὴ κατ᾽ οἶκον, οὐδὲ ταῖνδ᾽ ἐμεστώϑη» βορᾶς τράπεζ᾽ ἄνευ 
τοῦδ᾽ ἀνδρός temptabat M. 1465 τώδ᾽ olim Schneidewinus 
1466 Nauckio suspectus 1469 τὰν Elmsleius (τ΄ ἂν L?): δ᾽ 
ἂν L 1410 δοκοῖμ᾽ ἰδεῖν Blaydesius [1474 éxyóvow r: ἐγ- 
γόνοιν 1, 1475 λέγω. τί; 1 1416 γάρ εἰμ᾽: γὰρ εἶμ᾽ 1, 1471 
τὴν πάρος σὴν Κνίξαεϊω ἣν εἴχεσ L' r, ἧς σ᾽ εἶχεν πόϑος (πόϑος 
iam Nauckius) Herwerdenus 1478 τῆσδε τῆς πόλεως Schnel- 
lius 1480 ἔτ᾿ add. L* 1483 προυσέλησαν Gomperzius 
MSchmidtius: προὐξένησαν L 1484 sq. del. Todtius 1487 
τὰ πικρὰ τοῦ λοιποῦ Qíov r 1489 ὁμηγύρεις Nauckius — 1491 
(Eso9" LZ: ἤξεϑ᾽ L 1492 δὴ τ: δεῖ, δ᾽ ἡ 1 1494 sq. τοῖς 
ἐμοῖς γονεῦσιν vix integra: τοῖσδε τοῖς γονεῦσιν Schneidewinus, 
τοῖς ἐμοῖς γόνοισιν Schenkelius, τοῖς ἐμοῖς γαμβροῖσιν Arndtius 
1600 ὀνειδιεῖσϑιαι L pr. 1604 τούτοιν Nauckius 1505 
περιίδῃς Dawesius: παρίδηισ L. alia alii protulerunt, velut. μὴ 
παρά σφ᾽ ἴδῃς Porsonus, μή σφε μοι (δὴ Erfurdtius) προδῷς 
Blaydesius: at unaquaque correctione in versu infimae aetatis 
quem c productum prodit spreta haec fere poetae vindicanda 
videntur: ὦ παῖ Μενοικέως, ἀλλ᾽ ἐπεὶ μόνος πατὴρ ταύταιν 1έ- 
λειψαι, --- νὼ γάρ, ὃ ᾿φυτεύσαμεν, ὀλώλαμεν δύ᾽ ὄντε τοῖς 
ἐμοῖς κακοῖς --- ἀλλ᾽ οἴκτισόν σφας. 1606 ἐχγενεῖς D.: évysveio 
L pr. 1510 ξύνευσον L, v add. ΤΙΣ 1512 εὖ ϑέσϑε uot 
M.: εὔχεσϑέ (εὔχεσϑαί pr) μοι 1 — 1513 ἐᾷ D., ἦ Meinekius: 
ἀεὶ L 1517 εἶμι Brunckius: eu L|. 1518 πέμψηισ L pr. ἄποικον: 
ἀπ᾽ οἴκων L pr. ἄπωστον Nauckius, ἄοικον FGSchmidtius. si 
quid mutandum, ἄποπτον malit M. 1521 ἀφ᾽ οὗ Lpr. 1523 
διὰ βίου. Nauckius 1524— 1530 Oedipo tribuit Hartungus, 
del Ritterus 15265 ἤιδη, superscr. εἰ, L 1526 οὗ τίς Martinus: 
ὅστισ L ἦν Engerus: καὶ L οὗ τίς οὐ ξήλῳ πολιτῶν καὶ τύχαις 
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ἐπιβλέπων (ἐκπρεπεῖς γάμους ἐθϑρύλει καὶ τυραννίδ᾽ ὀλβίανν 
temptabat M. 1628 ἰδεῖν vitiosum: ἔδει Stanleius, χρεὼν vel 
ϑέμις Nauckius 

OEDIPVS COLONEVS. 

TIIOOEZIX. 4 post ἦσαν γὰρ excidisse αἴ ϑυγατέρες su- 
spicatur D. 11 γενησομένην Elmsleius: γενομένην L 18 
κολώνηϑεν L 2 Κολωνῷ add. Hermannus 

! ZAAOTXTIOT TIIOOEZIZ. 4 Ἐρινύων del. Elmsleius 
AAAQ9 X. 3 μήκωνοσ L 6 τραγικοὺς COlintonus: στρατη- 

γοὺσ L 11 δ᾽ add. Hermannus 
V. 5 oguxoot r: μικροῦ, 9 ϑάκησιν Seidlerus: ϑάκοισιν L 

10 χώροις βεβήλοις Hartungus 11 κἀφίδρυσον Meinekius 
πυϑώμεϑα Brunckius: πυϑοίμεϑα L 13 ἃν δ᾽ Elmsleius, 
χὰν Triclinius: 'à» L 15 στέφουσιν Wakefieldus, σκέπουσιν 
Meinekius 10 ἱρὸσ L ἀπεικάσαι L5: ἀφεικάσαι 1, 22 εὖ μαϑεῖν 
(ἐκμαϑεῖν malit Nauckius) μ᾽ ἔδει Sehrwaldius 23 ὅπη vel 
Ózov r 25 τοῦτό y r: τοῦτον L 57 εἰσοικήσιμος Hartungus 
30 προσστείχοντα D.: προστείχοντα 1, κἀφορμώμενον Meinekius 
82 ἁνὴρ: ἀνὴρ 7 88 ἀκούω Triclinius Nauckius 84 αὑτῆς r: 
αὐτῆσ!, 4$'add.r οὔνεκ᾽ 1, 8 ὧν Elmsleius: τῶν 1, ἀδημοῦμεν 
Hesychii (ἀδημεῖν) ope Bergkius 89 pro ἔμφοβοι, si corruptum 
esset, ἔγκοτοι Meinekius, ἔννυχοι Nauckius 40 Zxórovr: oxórovoL 
41 εὐξαίμην λέγων Naberus 42 à» Vauvillerius: ὧν. 44 ἵλεῳ 
(sic r) ἐμὲ Nauckius, ἕλεῳ μὴν Elmsleius: ἕλεωσ μὲν L τὸν ed. 
Lond.1747: τόνδ᾽ 1 45 ὡς Elmsleius: ὥστ᾽ L ^ quae sequun- 
iur medelam desiderant: ἕδρας" γ᾽ ἐκ τῆσδ᾽ Turnerius aliis 
praeeuntibus, probabilius in ἕδρας vitium latere suspicatus ὡς 
οὐχ ἑκὼν γῆς τῆσδ᾽ Nauckius. fort. ὡς οὐχὶ χώρας τῆσδ᾽, ut 
intellegatur quo pacto OYXIXOQPAC in OYXOPAC abierit, dein 
syllaba deficiente ἕδρας γῆς sint interpolata 47 sq. οὐ δ᾽ 
ἐμοί τοι Seidlerus: οὐδεμόν (οὐδ᾽ ἐμόν 11) vo. L, quae sequuntur 
verba vexatissima: πρίν γ᾽ ἂν ἐνδείξῃ Schneidewinus, πρίν γ᾽ 
ἂν ἐξειδῶ FMartinus, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμόν τοι τοὐξ. σ᾽ ἕδρας πόλεως 
δίέχ᾽ ἐστί, πρίν γ᾽ ἂν ἐνδείξω τινί olim Nauckius, quo prae- 
eunte ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμοί τοι τοὐξ. σ᾽ ἕδρας τῆσδ᾽ ἐστὶ ϑάρσος, πρέν 
γ᾽ ἂν ἐνδείξω πόλει GHMuellerus 61 ἄτιμος: ἄτιμοσ γ᾽], 52 
τίς ἔσϑ᾽ r Brunckius: τέσ δ᾽ ἔσϑ᾽ L δ ἠδ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 
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Nauckius. an σὺν δ᾽ 3 δ1 ὁδὸς Brunckius: 6006 L 59 τὸν 
Reiskius: τόνδ᾽ 1 ἵππιον Nauckius 60 φοροῦσι Ναυοκὶὰβ 61 
ὠνομασμένοι schol. r: ὠνομασμένον, 68 πλέον L, πλέω L!, λεώ 
Schneidewinus οὐ λόγοις ἐγνωσμέν᾽, ἀλλὰ τῇ πάλαι ξυνουσίᾳ 
Turnerius 66 τίσ 1, λόγος ex 62 aut 68 invasit: κράτος scholii 
ope Bonitzius. an νόμος); | 70 ἄρ᾽ ἄν τ: ἄρ᾽ οὖν L T1 ὅπως τι 
λέξων Nauckius παρῇ D.: μόλοι (ex 70 repet.) L, μολεῖντ 12 
σμικρὰ Elmsleius: μικρὰ 7 158qQq.0/69, ὦ ξέν᾽ ὡς νῦν μὴ σφαλῇς; 
ἐπεὶ πάρει, αὐτοῦ μέν᾽, v. 16 deleto, olim Nauckius, ἀλλ᾽ ὦ 
ξέν᾽, ὡς νῦν μὴ σφαλῇς τοῦ δαίμονος, αὐτοῦ μέν᾽ idem, ἔσχ᾽, 
ὦ ξέν᾽, ὡς νῦν μὴ σφαλῇς τοῦ δαίμονος. ἐπείπερ εἶ γενναῖος, 
ὡς ἰδόντι μοι, αὐτοῦ μέν᾽ Hensius 7178 τοῖς Brunckius: τοῖσδ᾽ L 
19 σοι: γε L*r 80 εἰ Turnebus: ἢ L 85 yvi^ ἔκαμψ᾽ 
Burgesius 89 ἐλϑόντα Elmsleius 90 κατάστασιν L* 92 
οἰκήσαντα vix sanum: οἰκήσοντα Triclinius, ἐμπολῶντα Nauckius, 
εἰσοίσοντα Hensius. κέρδη uiv εὔσοιάν ve conl. v. 390 coni. M. 
94 παρηγγύα τ, φερέγγυα Herwerdenus: παρεγγύα L 99 ὑμῖν 
schol, Suid.: ὑμῶν L 102 sq. βίου in vocabuli τινὰ locum 
iransponit Nauckius, quid post ϑεαὶ substituendum sit incertus 
104 μειόνως ἔχειν suspectum: scholiasta duce (ἐλαττόνως ἔχειν 
τὰ κακὰ καὶ δεῖσθαι προσϑήκης) μειόνως νοσεῖν requirit Nauckius 
fort. μεῖον ἀντισχεῖν “ηἱδὲὶ forte parum obdwrasse vobis videor* 
de ἀντί in ὡς depravato cf. Trach. 267 105 μόχϑους λ1α- 
τρεύων τοὺς ὑπερτάτους Wunderus 118 ἐξ ὁδοῦ πόδα vitio- 
sum: πάλιν pro πόδα Cobetus, τόδε pro eodem Martinus, ix- 
᾿ποδὼν ὁδοῦ Keckius, ἐξ ὁδοῦ ᾿κποδὼν Turnerius 114 τῶνδ᾽ 
ΤΣ: τῶν L 115 ἐν τῷ γὰρ μαϑεῖν vel ἐν δὲ τῷ (ὡς ἐν τῷ 
Nauckius) μαϑεῖν Elmsleius 117 ποῦ ναΐει (— 149 ὀμμάτων) 
suspectum: ποῦ κυρεῖ, de quo D. quoque cogitavit, olim Nau- 
ckius, ποῦ νάπους Hensius. fortasse ποῦ, ξέν᾽, s; 192156. προσ- 
Ócoxov, λεῦσσέ νιν, προσπεύϑου Hermanno praeeunte Nauckius, 
λεῦσσ᾽ αὐτόν, προσδρακοῦ, προσπεύϑου Meinekius: λεύσατ᾽ αὐτὸν. 
προσδέρκου προσπεύϑου L 195 ἔγχωρος Bothius: ἐγχώριοσ L 
197 ἀμαιμακετᾶν Hermannus: ἀμαιμακέταν L 132 εὐφάμου 
Doederlinus: εὐφήμου L 138 ἱέντες suspectum: φέροντες 
Nauckius, ἄλογον v. v. εὐφάμου στ. qo. τυϑέντες Meinekius 
τίν᾽ ἥκειν schol. 184 &f£ov0" suspectum, cf. 166: οὐδὲν &yovo" 
Triclinius, οὐκ &Aéyov9^ Blaydesius, οὐδ᾽ ἑκὰς 0v9" tempt. M. 
138 ἐκεῖνος ἐγώ r, ἐκεῖνος ὁρᾶν r Elmsleius: ἐκεῖνοσ ὁρᾶν 
ἐγώ 1, 142 νομίσητ᾽ Meinekius 143 ἀλεξῆτορ r: ἀλε- 
ξήτωρ 1, 144 μοῖρασ L 145 πρωτῆς cum Vauvillerio 
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Nauckius 146 οὐ γὰρ àv r, οὔ τὰν Nauckius: οὐ γὰρ L 
149 ἐή D. ei oi Musgravius: ὃ £L 150 post δυσαίων di- 
stinxit D., post φυτάλμιος alii. μακραίων γ᾽ D., μακραίων 9 
Heathius: μακραίων τέ 9'L 0c  Bothius: óc 1 155 &g9éy- . 
X70 τ: ἀφέγκτωι L 156 προπέσῃς Hermannus: προσπέσηισ L 
ἀλλ᾽ i91 (sic Nauckius) τῷδ᾽ ἐν &q. μή τι πρόσω νάπει Hensius 
159 ποτῶν r: πότων L 160 χεύματι Meinekius 161 τῶν: 
τῷ Brunckius, τὸ Heathius 164 égeróo, Musgravius 166 
ἴσχεις Reisigius, ἕξεις Meinekius, οἴσεις L*: ἔχεισ 1 170 £48 v: 
ἔλϑοι 1, 112 κἀκούοντας (καὶ ἀκούοντας) Musgravius, κούκ 

ἄκοντας Triclinius, κοὐ κατοκνοῦντας Hermannus, «xobx ἀπι- 

ϑοῦντας Hartungus: κοὺκ ἀκούοντασ L 118 καὶ δὴ ψαύω 
Herwerdenus 174 ξένε Nauckius: ξένοι L, ξεῖνοι r ὦ 
ξεῖνοι, μὴ δῆτ᾽ ἀδικηϑῶ! col πιστεύσας μεταναστάς Her- 
mannus 177 vig ἄρῃ Elmsleius 178 προβῶ Hermannus, 
ἔτ᾽ οὖν Bothius: ἔτ᾽ οὖν ἔτι προβῶ 1, 119 ἐπίβαινε: ἔτι 
βαῖνε Reiskius πόρσω Bothius: πρόσω L 180 ἔτ᾽ οὖν Weck- 
linus ΧΟ. add. r προβίβαξε τ: προσβίβαξε L 181 πόρσω D.: 
πρόσω L 182 ἕπεο μὰν ἕπε᾽ r: ἕσπεο μ᾽ ἂν tome L, ἕπεο 
μον L marg. 183 ἃ σ᾽ ἄγω L*: &c ἄγω L post 183 quattuor 
versuum defectum (— 199—202) indicavit Hermannus, maiore 
cum probabilitate Nauckius, 197 ἡσυχίᾳ servans neque cum 
Hermanno verba í(ó μοί μοι (199) transponens, trium post 181 
(— 197. 199. 198) et unius(— 202) post 183 defectum. 199—201 
totidem versuum strophicorum ephymnium esse Bergkii opinio 
est GrLG. III 153 184 XO. add. Hermannus ξένης Bothius: 
ξείνησ L 185 τλάμων Bothius: τλᾶμον (τλάμον pr.) 1, πόλει 
τέτροφεν Nauckius 189 εὐσεβίας r: εὐσεβείασ 1, 190 εἴπωμεν... 
ἀκούσωμεν 1,} 191 χρείχΥ: χρεῖα 7 192 αὐτοπέτρου Musgravius, 
ἀγχιπέτρου Meinekius 198 xAwijto L: κινήσῃς ΤΙΣ, κένει vel τεένῃς 
Blaydesius 195 ἑστῶ Nauckius, ἦ ᾿στῶ praefert Turnerius, cro 
Hensius: 7 σϑῶ L, ἡσϑῶ L corr, ἡστῶ L*, quem 7j στῶ voluisse 
ait D. 196 λᾶος D.: λάου L Herodianus 197 ἁσυχαίᾳ 
Hermannus: ἡσυχίαι L ἅρμοσαι Elmsleius: &ouócoi L 199 
ab Hermanno huc transpositus et Oedipo tributus post ἡσυχέαι 
legitur in L 200 γεραὸν D.: γεραιὸν L 202 δυσφόρου 
ἄτας Blaydesius D. 204 τίς ἔφυς L': τίσ σ᾽ ἔφυ L τοῦ 
ἔφυς Schneidewinus 205 τίς ὁ L': τίσ ὧν 1, τίς σὲ m. ἄγει 
Wecklinus τίν᾽ àv Vauvillerius: τα L 210 μὴ (μὴ δὴ 
Meinekius) μή μ᾽ ἀνέρῃ Hartungus 212 τόδ᾽; αἰνὰ Wunderus: 
τόδε; δεινὰ L 214 ὦ add. Heathius 215 ξένε Triclinius: 



ADNOTATIO CRITICA XLIII 

ξεῖνε L 917 feívsig Triclinius, μέλλεις Meinekius: μένεισ L 
219 μέλλετον Hermannus, μέλλομεν Elmsleius: μέλλετ᾽ L τάχυνε 
Elmsleius: ταχύνετε L 220 ἴστε τιν᾽ ὄντ᾽; ὀοοώ Heisigio 
praeeunte D., ἔστε τιν᾽; ὦ. — ὦ ὦ ἰού Boeckhius, aliter alii: 
ἴστε τιν᾽ ἀπόγονον: ὃ o ἰού, 224 à ὠώ (ἰὼ à & Brunckius), 

e 0 ry ex ri 

δύσμορος, ὠώ D.: ἰὼ ὃ ὃ ὥ. δύσμοροσ. ὃ ὦ, 226 πόρσω Tri- 
clinius: πρόσω L 221 ὑπέσχετο, vin 6 converso, L καταϑήσει 
Schneidewinus 228 οὐδενὶ μοιριδία τ: οὐδενί μοι δαιδία (οὐδενὶ 
μοίραι διὰ. corr.) L. 229 ἃν Wunderus: óv L προπάϑῃ L7: 
προμάϑηι. 1, ὧν προπάϑῃ χρέος ἀντιτίνειν Gleditschius 282 δὲ 
Trielinius: δ᾽ ἐκ L 284 αὖϑιοτ: αὖτισ 1, 236—257 ἃ vete- 
ribus criticis damnatos esse testatur schol., adstipulantur Cobetus 
Meinekius alii, adversatur Lachmannus 288 ἁλαὸν post γεραὸν 
add. L7, unde γεραὸν ἁλαὸν ἄνδρα τόνδ᾽ (ἐμὸν deleto) Wecklinus 
239 ἔργον L pr. 243 τοῦδ᾽ ἀϑλίου M., τοὐμοῦ μόνου Hermannus, 
τοῦ τλάμονος Hensius: τοῦ μόνου (MONOY — AAOAIOY) L 247 
ἐν ὕμμι γὰρ Bergkius, ἐν ὑμῖν Brunckius: ἐν ὑμῖν γὰρ L 
250 σοι φίλον ἐκ σέϑεν vitium alunt: σοι φίλον οἴκοϑεν 
Elmsleius, τίμιον ἐκ σέϑεν urnerius. scholii ope, alia alii 
251 ἢ τέκνον r: ἦ τέκνον, λέχος Reiskius: λόγοσ L versum del. 
Hensius 259 ἂν ἀϑρῶν Υ: ἀναϑρῶν L βροτὸν Triclinius: 
βροτῶν L post ὅστις ἄν Hermanno praeeunte trium syllabarum 
defectum indic. D. ἄταν supplet Wecklinus 253 φυγεῖν D. 
257 πρὸς σὲ suspectum: πέρα τι τῶν τὰ νῦν εἰρημένων olim 
Nauckius, πέρα τῶν πρόσϑεν ἐξειρημένων Mensius. praestat 
fortasse τῶν πρόσϑε νῦν τ᾽ εἰρημένων (ut quae 161 sqq. 233 sqq. 
dixit designentur) 259 ῥοθούσης Nauckius 260 τάς γ᾽ 
scholiorum editor Romanus, τάσδ᾽ Hartungus, τὰς Wecklinus: 

τάδ τ᾽ L 268 χρεέη Heathius: yos? ἦι ἴ, 218 nondum 
emendatus. μοίρᾳ D.: μοέραισ L, μοίρας vel μοῖραν r. εἶτα τοὺς 
ϑεοὺς μοίρᾳ ᾽ντίϑεσϑε μηδαμῶς olim Meinekius, similiter alii, 
εἶτα τοὺς ϑεοὺς μοίραις ποεῖσϑ᾽ ἐν οὐδαμαῖς Wecklinus: magis 
probanda Blaydesii ratio, qui εἶτ᾽ ἐν οὐδενὸς μοίρᾳ ποιεῖσϑε, 
μηδαμῶς, Nauckiique qui εἶτα τοὺς ϑεοὺς μαύρους ποιεῖσϑε, 
μηδαμῶς proposuit 281 sq. ἀνοσίου. τάδ᾽ οὖν ξυνεὶς D.: 
ἀνοσίου βροτῶν. ξὺν oic 1, ϑεῶν pro βροτῶν requirit Wecklinus 
282 ξύννευε, μὴ κάλυπτε Nauckius 286 δυσπρόσωπον r 
Nauckius εἰσορᾶν Wakefieldus 288 δὲ κύριος Triclinius 
294 τῆσδευν: τῆσ L 297 πομπὸς Wecklinus 298 ἔπεμπεν 
L': ἔπεμψεν L 300 αὐτὸν ὥστ᾽ Porsonus: ἀπόνωσ τ᾽ L 
801—304 del. HHirzelius, 299—307 Wecklinus 802 δ᾽ add. r 
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307.09 δεῖ M.: εὕδει L 308 τῇ 9" αὑτοῦ τ: τῆι τ᾽ αὐτοῦ L 
309 ἔσϑ᾽ ὃς Nauckius: ἐσϑλὸσ L 818 ἡλιοστεγὴς Coraés, 
ἡλιοσκεπὴς Nauckius: ἡλιοστερὴσ L κρατὶ δ᾽ ἡλιοστεγεὶ 
Meinekius 315 τί φῶ νιν Hermannus, ví φωνῶ Meinekius 
316 πλανᾷ L': πλανῶ L ἡ γνώμη πλανᾷ Spengelius 820 
σαίνει τ: σημαίνει L ^ σφροσστείχουσα D.: προστείχουσα L 
321 ἔστ᾽ ἀδελφὸν lacobsius, alia alii: ἐστὶ δῆλον L 323 
ἐξέσται Dobraeus 325 προφωνήμαϑ'᾽ 1, 821 δύσμοιρ᾽ r, 
δύσμορφ᾽ Buechelerus: δύσμορ᾽ L 880 legitur post 327 in L, 
lransposuit Musgravius: 3927. 99. 928. 80 malit Wecklinus 
330 ὦ δύ᾽ ἀϑλίω τροφά D.: ὦ δυσάϑλιαι τροφαί L 881 δυσ- 
μόρου τ᾽ Marklandus: δυσμόρου à' L 882 προϑυμίᾳ Weck- 
linus 333 λόγων L': Aóyow 1, 334 ξὺν ᾧπερ τ: ξυνῶπέρ 
vL 335 αὐθϑόμαιμοι τ: αὖθ᾽ ὅμαιμοι L ποῦ schol: ποῖ 1. 
πονεῖν vix sanum: τὸ νῦν Canterus, πόνων ed. Londin. 1722 
336 τἀν κείνοις (νῦν δὲ τὰ ἐν ἐκείνοις δεινά ἐστιν schol.) Schaeferus, 
δ᾽ αὖ κείνοις Turnerius: δ᾽ ἐκείνοισ 1, (δ᾽ ἐν κείνοις 15), 881 
—843 ASchoellio Meinekio suspecti 351 δεύτερ᾽ r: δεῦρ᾽ L 
355 φύλαξ τέ Elmsleius: φύλαξ δέ], 868 σ᾽ add.v 861 ἃ 
πάϑον L 366 σημανοῦσ᾽ r: σημαίνουσ᾽ L 367 αὐτοῖν 
Meinekius ἔρις inrepsit e v. 372: ἔρως Tyrwhittus, ὅρος 
Nitzschius, ἤρεσεν pro ἦν ἔρις Bergkius, ἠνέϑη *adquieverunt? 
coni. M. τὲ quoque suspectum: ye Nauckius, vovg D. 368 
sq. μηδὲ χραίνεσϑαι πόλιν φόνῳ, σκοποῦσι Blaydesius 810 
οἷα L pr. $71 κἀξ ἁλιτρίας D., κἀλιτηρίου Toupius, κἀξ 
ἀλαστόρου Bergkius: κἀξαλιτηροῦ L 812 τρὶς ἀϑλίοιν Por- 
sonus: τρισαϑλίοιν L 379 κλεινὸν Elmsleius 380 sq. de- 
sperati: 'propter sententiae absurditatem suspecti! D. κα- 
ϑέξον τ: καϑέξων L πρὸς οὐρανὸν r: προσοῦνον L ὡς cor 
αὐτὸς ἢ (Aoyó9'tv pro Ἄργος ἢ Meinekius) τὸ K. πέδον τιμῇ καϑ- 
ἐξων Nauckius (αἰχμῇ καϑέξων Blaydesius Cobetus) 882 
ἀριϑμός suspectum: ταῦτ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ὅϑλος (ἀϑύρματ᾽ Maehlyus) 
Meinekius 383 ὅπῃ Halmius, ὅπου Hartungus 8584 κατοι- 
κιοῦσιν r Bothius, καταστρέψουσιν Nauckius 385 ὧδ᾽ ἐμοῦ" 
Hartungus 8860 ὥραν schol. et ut videtur L, ὥραν L corr. 888 
τεϑέσπισται νέον Blaydesius | 390 εὐσοίας schol., Suid.: εὐνοέασ L 
391 τι add. Hermannus 393 ὅτ᾽ οὐδέν εἶμι Blaydesius 401 
ϑύρασι Elmsleius: ϑύραισι L 402 ὁ τύμβος δυστυχῶν verba ob- 
scura: τύμβος ἐκτὸς ὧν requirit Rauchensteinius, νεκρὸς ἐγκοτῶν 
Nauckius, qui si recte tale quid desiderari observat, quo Oedipi 
manes filiis posthac succensentes dicantur, sufficit fortasse χεί- 
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voi. πότμος δυστυχῶν 406 κρατοῖς Brunckius: κρατῆισ L 
406 κατασκιῶσι Meinekio suspectum: καταστεγῶσι Gleditschius 
407 αἷμά cov, πάτερ Meinekius 415 ὧσ φασὶν L, unde ὡς 
φασί γ᾽ Herwerdenus Meinekius εἰς Θήβας πάλιν Wecklinus 
411 ἄμφω γ᾽ τ: ἄμφω 9" 1, 420 ἀλγῶ λέγουσα (sic Blay- 
desius: φέρουσα Wecklinus) ταῦτ᾽ ἐγῴ, λέγω δ᾽ ὅμως Nauckius 
421 cgi» Elmsleius: σφι Π, τὴν πεπρωμένην L corr., τὴν πεφασ- 
μένην Turnerius: τῶν πεπραγμένων L 492 ἔν “τ΄ Elmsleius: 
ἐν δ᾽ 1, 428 αὐτοῖν τ: αὐτῶν 1, 494 κἀπαναΐίρονται 
Hermannus: κἀπαναιροῦνται L 496 οὔτ᾽ ἂν οὐξεληλυϑὼς τ: 
οὔτ᾽ ἐξεληλυϑὼσ 1, 482 κατήνεσεν r: κατηΐίνυσεν L 484 
ἤδιστόν τε Hermannus 486 ἔρωτος τοῦδ᾽ ἐφαίνετ᾽ (v: ἐμφαένετ᾽ 
1) ὠφελῶν verba de vitio suspecta: ἐρῶντα τοῦδ᾽ Herwerdenus, 
ἔρωτ᾽ ig τόνδ᾽ Pappageorgius Beitr. z. Erkl. ἃ. Kritik d. Soph. 
p.16 ἔρωτος τοῦδ᾽ ἐφαίνετο στραφείς temptabat M. cf. Ai. 
1116 sq. τοῦ δὲ σοῦ ψόφου οὐκ ἂν στραφείήν 448 ἀλλ᾽ ἔπους 
σμικροῦ τ: ἀλλέπου σμικροῦ 7 444 φυγάς σφιν r: φυγασφιν 1, 
ἠλώμην τ: ἡλόμην (η priore in litura pro ew) 1, ἀξέ: ἐγών 448 sq. 
τοῖνδε δ᾽ ὄντοιν... αὐτοῖν Nauckius 447 κοίτης v^ ἄδειαν 
Wecklinus, στέγης τ᾽ ἄδειαν Nauckius: καὶ γῆσ ἄδειαν 1, γένους 
corruptum: τέγους Madvicus, κρύους Nauckius. σένος alibi quidem 
apud Sophoclem non exstat, hic tamen ut poneret, Aeschyli Hero- 
dotique exemplum movere poterat 400 λάχωσι (ov L'sup. o) 
Τ,͵ τύχωσι Brunckius 401 οὐδέ Elmsleius: οὔτε L — 452 ἥξει 1,71: 
εξει 1 τευ: γε 458 τε τἀξ ἐμοῦ Heathius, τε v&z' ἐμοῦ 
olim Meinekius, ve τἀπ᾽ ἐμοὶ Rauchensteinius, τε ϑέσφατα Heim- 
soethius: τάτ᾽ ἐξ ἐμοῦ L 484 ἁμοὶ Heathius: & μοι L 457 
ϑέληϑ᾽ ὁμοῦ D.: ϑέλητέ μου L 458 προστάτισι ταῖς σεμναῖσι 
D., σὺν ταῖσδε ταῖς σεμναῖσι Canterus, πρὸς ταῖσι τρὶς σεμναῖσι 
Nauckius, qui versum post 459 conlocatum malit: πρὸσ (σὺν 
superscr. 1,3) ταῖσι ταῖσ σεμναῖσι L versum qui Meinekio quoque 
importunus videbatur del.Schenkelius 459 ποιεῖσθαιγτ: rosiod'e L 
τῇδε τῇ πόλει vel τῇδε μὲν πόλει v: τῆιδε μὲν τῆι πόλει L, 
unde τῇδε μὲν τῇ γῇ Nauckius 400 τοῖς δὲ γῆς vel τῆς δὲ 
γῆς Nauckius: τοῖσ (οἵ in litura pro ἢ) δ᾽ ἐμῆσ 1, τοῖς δ᾽ ἐμοῖς v 
408 ἐπαγγέλλῃ Nauckius: ἐπεμβάλλεισ L 4601 κατέστειψας Y: 
κατέστιψασ L. καὶ κατάσπεισον (κατάστεψον 50Π0].) πέδον Nauckius 
469 ἀειρύτου r Suid. Brunckius: ἀειρρύτου L 410 ἐνεγκοῦ 
Elmsleius: évéyxov L 411 λάβω 1,5: βαλών (ex λαβών) 1, 
ὅταν δὲ χεῦμα τοῦτ᾽ ἀκήρατον λάβῃς schol. Ar. Ach. 961 475 
νεαλοῦς D., νεογνοῦ Valckenario praeeunte olim Meinekius, 
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γνεώρους Musgravio Reisigio ducibus Blaydesius, ys (σὺ Beller- 
mannus) νεαρᾶς Heathius: νεαρᾶσ L νεοπόκῳ Canterus: οἶνεο- 
τόκοι L, οἰοσπόκωι 1,8 (οἰπόκωι teste Campbellio, qui εὐπόκῳ coni.), 
vtovówo r (QeAóv r: λαβών], 470 πῇ Hartungus 479 δισσοῖς 
ys πηγάς Schneidewinus. ὅλον suspectum: τὸν τελευταῖον δὲ 
χοῦν --- Heimsoethius, τὸν δὲ λοίσϑιον χοᾶ — Nauckius 480 
πλήρη ϑῶ vel πληρώσω Meinekius, πλήσας; ἐκδίδασκε Her- 
werdenus 481 μηδὲ 1,7: μὴ Τὶ 481 σωτηρίους LDindorfius 
Bakius 488 σύ v xr: σύ y L 491 ϑαρσῶν Brunckius: 
ϑαρρῶν 1, παρασταίην r: παρασταίμην 1 492 óà v: δ᾽ αὖ L 
498 παῖδε, κλύετον r: παῖδ᾽ ἐκλύετον L 494 AN. Brunckius: 
ΧΟ. L?, IZM. r τι: σὲ L, τε L θοῦ. — 495 λείπομαι γὰρ οὖν 
Bothius, λειπόμεσϑα γὰρ Nauckius 496 μήτε σωκεῖν D.: μὴ 
δύνασθαι 17 491 ἁτέρα Elmsleius: ἡτέρα L 499 ἐκτίνουσαν 
Canterus, ἐκτελοῦσαν Reiskius: ἐχτείνουσαν!, ὅ00 τι: τοι Borne- 
mannus, τῷ Schneidewinus δ02 οὐδ᾽: ὧδ᾽ Hermannus Wexius 
ὑφηγητοῦ δίχα vel ὑφηγητῶν ἄνευ Hermannus: ὑφηγητοῦ 0 ἄνευ, 
504 γρῆσται Nauckius: χρἦσται 1, (χρὴ ᾽σται D.) ὅθ ἄλσος... 
τόδ᾽ Elmsleius (τόδ᾽ recepit Nauckius) δέ ror L pr. ut videtur 
509 zovoi D., πονεῖ r: zovijL 510 ἤδη κακὸν spuria iudicat 
Nauckius 511 ὥρα μὲ πυϑέσϑαι v. antistr. conlato M.: ἔραμαν 
(ει add. Lr) πυϑέσϑαι 1, 514 ἀλγηδόνασ L pr. | 515 ξενίας ΤΙΣ: 
ξενείασ L — 516 τᾶς σᾶς r: vào σὰσ 1, πέπον Bothius: πέπονθ᾽ 
L, unde ἔργ᾽ deleto ἃ πέπονθ᾽ &voió; Hermannus BReisigius 
ἔργ᾽ ἄναυδα Nauckius, ἔργα δεινά Gleditschius —— 517 μηδαμὰ 
Brunckius: μηδαμᾶ L 618 ξεῖν᾽ Neuius: ξέν᾽ 7 519 ὦμοι 
Hermannus: ἰώ μοι 1, στέρξον, σ᾽ ἱκετεύω Bergkius Gleditschius 
-— ὅ82 παῖδες) $20 πιϑοῦ Meinekius προσχρήζεις r: προ- 
χρήιξεισ L 621 sq. nondum expediti: ἤνεγκον ἄκων μέν L, 
ἤνεγκον ἑκὼν μέν non minus vitiose Bothius, jjveyx! ἀέκων μέν 
Martinus Bergkius (Gr. LG. III, 445), ἤνεγκον et μὲν deleri vult 
Nauckius (cf. 510). propter τούτων δ᾽ αὐϑαΐέρετον οὐδέν vocem 
ἄκων omnino non praecessisse vero propius est: fort. Jjvsyxov 
AKPAN μέν, scil κακότητα. ϑεὸς ἴστωρ Campbellius 524 
ἀλλ᾽ ἐς τί verba obscura — 525 μ᾽ r: μὲν L. (9g. Mudgius: ἔδρισ τ, 
κακᾷ μοίρᾳ Mudgius, κακᾶν μ᾽ εὐνᾶν (κακᾶς vel αἰσχρᾶς μ᾽ 
εὐνᾶς Heimsoethius) Gleditschius δ26 λέκτρων Heimsoethius 
527 ματρόϑεν Elmsleius: μητρόϑεν L 528 ἐπάσω Nauckius: 
ἐπλήσω L δυσώνυμα τέκν᾽ ἐπάσω Gleditschius 530 μὲν 
add. Elmsleius 5329 παῖδε Elmsleius: παῖδεσ L 533 
ὠδῖνες Nauckius 534 αὗται γὰρ ἀπόγονοι τεαί correctione - 



ADNOTATIO CRITICA XLVII 

admodum incerta Hermannus: σαΐ v' ἄρ᾽ εἰσὶν ἀπόγονοί τε 
καὶ 1,. σαί τἄρ᾽ ic^ (ἅμ᾽ Bellermannus) ἀπόγονοί τε καὶ --- Reisigius, 
σαί τἄρ᾽ ἀπόγονοί v' εἰσὶ καὶ --- Bothius, alia alii 535 τε 
Meinekius: γε L, quod servant qui τε καὶ tuentur, velut Weck- 
linus: αὗται γὰρ ἀπόγονοί τε καὶ — ἐμαί ys $37 ἰὼ μυρίων 
ys δῆτα περιπλοκαὶ κακῶν Heimsoethius ὅ88 ἄλαστ᾽ ὀχεῖν 
Wecklinus, ἄλαστ᾽ ἄχη Blaydesius 541 πόλεος Hermannus: 
πόλεωσ 1, “ἐπωφέλησα prorsus incredibile est poetam dixisse 
pro ὥφελον᾽ Meinekius, qui ὃ μήποτ᾽ ἐγὼ ταλακάρδιος ἐπω- 
φελήσας πόλεος ἦ ̓ ξελέσϑαι conicit, orationis formam paulo im- 
plicatiorem ipse concedens: ἐκ τᾶσδε πόλεος ὄφελον ἐξελέσϑαι 
Blaydesius. ὅ μ᾽ οὔποτ᾽, ἐγὼ ταλακάρδιος, ἐπωφέλησε m. ἐξελ. 
tempt. M., αὖ exclamatio idem valeat atque ὦ τάλας ἐγώ 
543 πῶς τοῦτο Heimsoethius 544 δευτέραν ἔλεξας Heim- 
soethius 546 sq. καὶ γὰρ ἄν, o)g ἐφόνευσ᾽, ἔμ᾽ &mó- 
λεσαν᾿ ὅμως δὲ M.: καὶ γὰρ ἄλλουσ (ἄνους Porsonus) ἐφόνευσα 
καὶ ἀπώλεσα (ὥλεσα Bothius) νόμωι δὲ L 550 ἐφ᾽ 
ἁστάλη D., ὃς ἐστάλη Hermannus: ἀπεστάλη L 552 del. 
Nauckius 564 ἀκούων e v. 561 inrepsit: ἐν ταῖσδε Asoo- 
cov Nauckius, ἐν ταῖσδ᾽ ἀπαντῶν M. 557 ᾿περέσϑαι 
Reisigius: τε ἐρέσϑαι L Οἰδίπους Elmsleius: οἰδίπου L 562 
ὃς D.: óc L οἶδα καὐτὸς Doederlinus: οἶδά γ᾽ αὐτὸσ L 
563 χὡὼς εἷς Dobraeus 565 γ᾽ ἂν Vauvillerius: γὰρ L 
οὐδέν᾽ r: οὐδὲν L οὐδέν᾽ ὄνϑ'᾽ ὅπερ σὺ νῦν Meinekius ᾿ 566 
συνεκσώξειν r: συνεκσώιξειν σ᾽ L 570 βραχέα μοι Brunckius: 
βραχέ᾽ ἐμοὶ 1, δεῖσθαι suspectum: ὥστε fg. μυϑεῖσϑαι πρέ- 
zt, olim Nauckius, ὥστε (fo. ἐμοὶ φράσαι πάρα Hensius 
574 διοίχεταιτ Μοϊποκιυβ: διέρχεται L. 80 που: πω Schaefe- 
rus, νῦν Blaydesius 581 πόσῳ γὰρ Blaydesius 584 ἢ 
λῆστις ἴσχει σ᾽ Keckius | 686 ἀλλ᾽ οὖν βραχεῖαν τήνδε Hermannus 
587 οὔκ, ἀγὼν (οὐκ ἀγὼν vel οὐχ ἁγὼν 1, pr. Cobeto Campbellio 
testibus) Brunckius: οὖν ἀγὼν, y post οὖν eraso, L Duebnero 
teste. ceterum οὐ L, ὦ superscr. L?, quo ὡς μικρὸς οὐκ ἀγὼν ὅδε 

indicari videtur, fortasse recte, etsi ὡς σμικρὸς scribendum (cf. 
443) 588 ἐγγενῶν Hartungus κἀμοῦ Schneidewinus: ἢ "uoo L 
ἢ τοῦ λέγεις; CGEggertus ὅ89 nondum emendatus: κατελ- 
δεῖν *. ἀναγκάξουσι Nauckius, κομίζειν x. ἀναρπάσουσι ("., ἄναξ, 
χρήξουσι Kayserus, κ. ἐπαξιοῦσι Meinekius) μὲ FGSchmidtius, 
*. ἀναγκάζουσί σε Hartungus ^ 590 οὐ ϑελόντων EGoebelius: 
εἰ ϑέλοντ᾽ ἄν L 691 ὅσ᾽ αὐτὸς ἤϑελον Nauckius παρίεσαν r: 
παρήεσαν L ὅ92 δ᾽ om. Stobaeus flor. XX 27, del. Brunckius 
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ξύμφορος Stobaeus 594 ψέγειν Herwerdenus 595 πρὸς 
κακῶν κακὰ Maehlyus 596 λέγεις Nauckius 608 ἐξαναγ- 
κάξει T 608 ϑεοῖσι r: ϑεοῖσ L 610 gOívet μένος (μὲν ὃς 
Coraés) ψυχῆς Froehlichius 610.11 del. Nauckius, 614.15 idem 
615 γίνετε L pr. 617 καλῶς τὰ (τὸ Hermannus) ed. Lond. 1722, 
τὰ λῷστα Schneidewinus, ὦ λῷστε Nauckius: καλῶσ τε L 618 
ἡμέρας τ᾽ ἴσας Blaydesius — 619 δεξιώματαγτ: δεξιάματα L 620 
δόρει Hermannus: δορὶ L 622 αὐτῶν ex αὐτὸ 3 69 ηὐξά- 
μὴν Nauckius 628 μὲ L': μοὶ vel μου 1. 680 τῇδ᾽ LZ: τῆι Τὶ 
ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ L 681 ἐκβάλοι ξυνουσίαν Nauckius 
632 ὅτῳ Suidas: ὅτου L φιλόξενος L* 636 σεβισϑεὶς su- 
Spectum: ἅγωγε σεφϑεὶς Blaydesius. an ἁγὼ σέβας ϑείς 637 
ἔμπολιν Musgravius, ἔμπα νιν Meinekius: ἔμπαλιν L — 638—641 
del. D., 640 sq. iam Nauckius 640 τόδ᾽ : τὸ δ᾽ L, quo ser- 
vato tale quid Sophoclem dedisse Meinekius conicit: εἰ δ᾽ 
ἐνθάδ᾽ ἡδὺ... εἴτ᾽ ἐμοῦ στείχειν μέτα, αὐτοὶ φυλάξομέν σφε 
pij πάσχειν κακῶς. τὸ δ᾽ ἡδὺ τούτων κτλ. Οἰδίπους Υ: οἰδίπου L 
048 ἦτ: ἢ, 644 ϑεμίστ᾽ ἦν Wunderus 64 sq. ἐν ᾧ τέ 
πράξω; σοῦ γὰρ ἀντιστήσομαι. --- ἐν ᾧ κρατήσεις Nauckius 
647 λέγοις L* αὖ videtur: λόγοισ L 652 σ᾽ add.r 684 4s(- 
zov r: λειπών L latet fort. ὅρα μ᾽ ἀπειπών. ἃ χρή μ᾽ ὁρᾶν 
Spengelius Nauckius 6550 ὀκνεῖν γ᾽ ἀνάγκη Wecklinus 
658 sq. πολλαὶ ἀπειλαὶ κατηπείλησαν verba vix integra: πολλοὶ 
δ᾽ ἀπειλὰς (πολλοὶ δὲ πολλοῖς Schneidewinus) Toupius, contra 
κατηπείλησαν in suspicionem vocat Meinekius 660 αὐτοῦ 
L pr. 668 πλεύσιμον Meinekius, πλώιμον Herwerdenus 664 
κἂν ἐμῆς ἄνευ (δίχα Heimsoethius) D. Hermannus, κἂν ἄνευ γ᾽ 
ἐμῆς Dobraeus, κἀπὸ τῆς ἐμῆς Meinekius, qui v. seq. δώμης 
(αἰχμῆς Herwerdenus): κἄνευ τῆσ ἐμῆσ 1, 666 ἄλλως δὲ 
Meinekius ἔσϑ᾽ ὅτι Maehlyus 669 γᾶς del Nauckius 
670 sq. τόνδ᾽ r  £»9" ἁ Porsonus: ἔνϑα L 674 οἰνῶπα 
νέμουσα D., οἰνωπὸν ἔχουσα Erfurdtius: οἴνωπ᾽ ἀνέχουσα L 
676 ἀνάλιον Triclinus 678 flexyworog r: βακχειώτασ 1 680 
ϑεαῖς Elmsleius: ϑείαισ L ἀμφιπωλῶν (ἀμφιπόνων pr.) ἴω " 
682 ἀεὶ del. Nauckius 683 μεγάλων ϑεῶν Plutarchus mor. 
p. 647 B, Clem. Al. Paed. p. 213, μεγάλοιν ϑεοῖν Nauckius 
689 ἐπινίσσεται τ: ἐπινίσεται L 691 σπερμούχου Hermannus ἡ 
692 à r: αὖ L aut 696 sq. aut 709 sq. aut uterque locus 
interpolatorem experti videntur, quamvis de additamentorum 
ambitu parum constet: Ζωρέίδε νάσῳ ποτὲ βλαστὸν (— δαέ- 
μονος αὔχημα μέγιστον) FGSchmidtio praeeunte Schneide- 
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winus, ποτὲ iam  Triclinius, Ζωρίδι βλαστὸν (Ξ-- δαίμονος 
εἰπεῖν) Nauckius, Ζωρίδι νάσῳ πώποτε βλαστὸν (— δαίμονος, 
εἰπεῖν, κτῆμα [σχῆμα Bergkius] μέγιστον) Meinekius. Πέλοπος 
Riátschelius quoque delet 698 φίέτυμ᾽ r Nauckius ἀγήρατον 
Nauckius: ἀχείρητον (ἀχήρητον pr.) L, ἀχείρωτον r Pollux 2, 154 
αὐτόποιον: αὐτόφοιτον Meinekius, ἀνθοποιόν Nauckius . 400 
μέγιστα '"lriclinius: μεγίσται L μάλιστα Blaydesius 101 
xovooroópov ex Hesychio Nauckius 102 τὸ μήν τις See- 
bassius, τὰν οὔτις Nauckius. οὔϑ᾽ ἁβὸς D.: οὔτε νεαρὸσ L 
neque hoc nec quae sequuntur γήρᾳ σημαίνων persanata: οὔτ᾽ 
ἔνεδρος οὔτε χώρας ἐμβαίνων Buechelerus, alia alii 703 
χερὶ Heathius: χειρὶ L 704 αἰὲν Porsonus: εἰσαιὲν L vide 
iamen antistr. 710 χϑονὸς add. Porsonus, quem falli ex 
iis quae ad v. stroph. dicta sunt veri simile est. an Nauckio 
duce δαίμονος, αὔχημ᾽ ! εὔιππον scribendum? non minori certe 
offensioni est μέγιστον post μεγάλου quam αὔχημα bis po- 
situm 1186 ταῖσδε κτίσας r: ταῖσδ᾽ ἔκτισασ L 116 σὰ à' 

Musgravius. παραπτομένα nondum expeditum: παραϊσσομένα 
Meinekius, περιπτυσσομένα Maehlyus, uterque servato εἰσαιέν 
104, ἐρεσσομένα Blaydesius ^ 721 σὸν Nauckius: σοὶ 1, κραΐ- 
νειν ἔπη Nauckius 128 ἡμῶν Blaydesius 126 γέρων 
κυρῶ L*r 72" χειρὸς Naberus: χώρασ L 199 ὀμμάτων 
vix sanum: ὀμμάτοιν (dat. aut o? μάτην Turnerius εἰληφότα 
Blaydesius: s(Angóroc L 182 οὐχ ὧς τ: óc οὐχ oc L δρᾶν: 
δράκεεν], 735 τηλικόσδ᾽ Brunckius: τηλικόνδ᾽ 1, 181 ἀστῶν 
ὑπὸν Nauckius 788 οὔνεχ᾽ ἧκε τ: οὔνεκ᾽ κε 1, οὔνεχ᾽ ἧκ᾽ 
ἔμοιγ᾽ ἕνί Bergkius 139 del. Dobraeus 141 ἵἴχοῦ Elms- 
leius: £«ov (ἥκου L) ΤΙΣ 743 sq. εἰ μὴ πλεῖστον ἀνθρώπων 
ἔφυν κάκιστος, quae schol. non agnoscit, del. Nauckius 744 
ἀλγῶ add. L* τοῖσι σοῖς παϑήμασιν schol. 746 δ᾽ add. L* 
1351 πτωχῇ L'r 752 ἔγκληρος Nauckius, ἔμμοιρος Meinekius: 
ἔμπειροσ L 765 ἀλλ᾽ εὖ M.: ἀλλ᾽ οὐ, σύ vw Blaydesius: 
σὺ νῦν 1, 758 sq. τήνδε μὲν πόλιν φίλος λιπών Her- 
werdenus (λιπών iam Blaydesius) 159 ἡ δ᾽ οἴκοι πλέον 
óíxgy σέβοιτ᾽ ἄν vix incorrupta: ἡ δ᾽ ἐκεῖ Wecklinus, ó/xqv 
σέβοιτ᾽ ἄν Meutznerus 761 ἀμφέρων L pr. 767 ἤϑελες 
ϑέλοντι: θελὲς ϑέλοντι in litura angustiore ab LZ, videtur 
ἠϑέλοντι fuisse ^ 768 7 Elmsleius: ἦν L post 769 recurrunt 
ex 438 repetita καὶ μάνϑανον τὸν ϑυμὸν ἐκδραμόντα μοι, del. 
Valckenarius 710 ἐξεώϑεις v: ἐξεώϑηισ L 718 κἀγέως 
τόκον Herwerdenus ^ 775 τίς αὕτη r: τοσαύτη L. 116 φαγεῖν 

SoPHOCLES 
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Herwerdenus 718 γχρήζοις τ: χρήιξεισ L 719 φέροι L': 
φέρει L 780 ἄρ᾽ οὐ ματαίου Hartungus ἂν post τῆσδ᾽ 
add. τ, versus Nauckio molestus 181 σὺ r: colL 188 τοῖσδ᾽ 
r, τάδ᾽ Blaydesius: τοῖσ L κακόν in τίς εἶ mutant Nauckius 
Hensius 788 οἰκίσῃς τ: οἰκήσηισ L 186 ἄνατος x: ἄναιτοσ L 
τῆσδ᾽ Scaliger: τῶνδ᾽ L 1790 de vitii sede inter criticos non 
convenit: τοσοῦτον ἐνθανεῖν ὅσον LLangius, ὅσονπερ ἐνθανεῖν 
μόνον DBlaydesius, τοσοῦτον, ἐνθάπτειν μόνον Meinekius 792 
xclr: ἐκ, 198 46]. Lugebilius 796 σωτηρία Lpr. 197 οἶδα 
γάρ: δὰ et y in litura L ἀλλ᾽ i694 (οἶσϑα anonymus apud 

. Musgravium) γάρ μὲ v. μὴ πείσων (πείσων Nauckius) Meinekius 
799 ξῷμεν τ: ξῶμεν L εἶ 1,, ἢ L'r 810 ὅτῳ: 6. τῶι L, ὅσωι 
corr. 813 sq. 'locus corruptissimus criticorum conatus 6] 510 
Nauckius. οὐχὶ σ᾽, ὃς γνώσει φίλους D.: οὐ cé, πρὸσ δὲ rovc 
φίλουσ 1, μαρτύρομαι τούσδ᾽, οὺς σὺ πρόσϑε Erfurdtio prae- 
eunte Halmius, v. Bellermanni notam app. crit. 1965 810 τοῦδε 
Musgravius: τῶνδε (τῶν L) ΠΣ 818 σοι L': σε L 820 οἴμοι 
Brunckius: ὥιμοι  (ὥμοι r) 821 τ᾽ Bothius: γ᾽ 89 τανῦν 
δίκαι᾽ ἃ πράσσεις Meinekius, (δίκαια πρ.) οὔτε πρόσϑεν Koenius 
εἰργάσω, de quo iam Reisigius cogitavit, Blaydesius 897 
πορεύσεται ΤΙΣ 829 ἀρήξειν L pr. δρᾷς 15: δρᾶν 7 880. 
ἀλλὰ τῆς κόρης Turnerius. an ἀλλ᾽ αὕτη 'cv' ἐμή 837 μαχεῖ 
Porsonus: μάχην L πημανεῖς idem: πημαένεισ L 838 OI. 
Mudgius, XO. 1,3 840 δ᾽ ἔγωγ᾽ τ: δ᾽ ἐγὼ δ᾽ L 841. 48. 
πρόβαϑ᾽ Nauckius: προβᾶϑ᾽ L 841 ὧδε, βᾶτε τ: ὧδ᾽ ἐμβᾶτε L 
ἔντοποι Brunckius: ἐντόπιοι L 842 πόλις ἐμὰ σϑένει 
correctione egere nonnulli opinati sunt: πόλις ἐμὰ φϑένει 
FGSehmidtius, πόλις ἔτ᾽ οὐ σϑένει Wecklinus, πόλις ἀμαχανεῖ 
Gleditschius 844 ἀφέλκομαι Triclinius: ἀφέλκομ᾽ ὦ], 849 
ὁδοιπορήσῃς r: ὁδοιπορήσεισ L 850 πατρέδα τε Triclinius, 
πάτραν τε Reisigius: πατρίδα L 853 αὑτὸν r: αὐτὸν L 
857 τοῖνδέ γ᾽ Wecklinus 858 μεῖζον σύ τἄρα Blaydesius 
859 τίσεις (τείσεις) Nauckius, mox τούτοιν μόνον idem 861 
emendatio incerta. δεινὸν λέγεις r: δεινὸν λέγοισ L ὡς add. 
Triclinius correctione parum probabili : δεινὸν λόγοι σου Nauckius, 
δεινὸς λόγοις εἶ Wecklinus, δεινὸν λέγοις ἂν Hermannus, alia 
ali λέγεις recipientes 862. XO. ἢν μή σ᾽ (γ᾽ Wecklinus) 
ὃ κραίνων Pideritus: ἢν μή μ᾽ ὁ κραίνων L 868 ὦ ϑρέμμ᾽ 
ἀναιδές Blaydesius ψαύσεις r: ψαύεισ L 865 τῆς ed. Lond. 
1747, σῆς Blaydesius: γῆσ L 866 ὅς μ΄: ὅς D., ὅς γ᾽ Blay- 
desius. ψιλὸν ὄμμ᾽ ἀποσπάσας verba vix sana: φίλιον ὄμμ᾽ 
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ἀποσπάσας Meinekius, ψιλὸν ὄμματος τυϑεὶς Froehlichius 868 
cé τ᾽ αὐτὸν Brunckius: σὲ χ᾽ αὑτὸν 7 81 χρόνωι βραδύσ L, 
γηρῶν βαρύσ L^, quod e γήρᾳ βαρύς corruptum censet D. 879 
ψεμῶ. ex schol. Reisigius: véuc L 882 lacunam Triclinio prae- 
eunte indicavit Hermannus: ἴστω μέγας Ζεύς (Ζεύς μοι Évv- 

- ἔστωρ Campbellius) Engerus supplet, sí Ζεὺς ἔτι Ζεύς D., σαφῶς 
ἐγῴδα Spengelius Ζεύς γ᾽ ἂν Engerus: ξεῦστ᾽ àv L, Ζεὺς 
ταῦτ᾽ ἂν l?r 880 περῶσ᾽ οἵδε δή Elmsleius: περῶσι δή L 
881 mo9' r: ποϑὲν L ἐκ τίνος λόγου Nauckius 889 εἰδῶ τ: 
ἔδω L Βδ890 spurium censet Nauckius 898 τίς σ᾽ ὁ πημήνας 
Nauekius 896 ποῖ᾽ εἶπας Nauckius 897 οὔκουν r: οὐκοῦν L 
899 ϑυμάτων πάρα Meinekius 902 δ᾽ add. r 905. ἧκον 
ex ἧκεν (sic lemma scholii) L 906 οὐ μεϑῆκ᾽ ἂν fort. ΤΙΣ: 
οὐδ᾽ &qíüx ἂν, 907 nondum persanatus. οὔσπερ Reiskius: 
ὥσπερ 1, τοὺς post οὖς vitiosum: αὐτὸς ἤλυϑεν νόμους ἔχων 
Nauckius. δὴ αὐτὸς κανόνας εἰσέβησ᾽ ἔχων 909 ποτ᾽ 
ἔξει: ποϑ' ἕξει ΤΆ 910 στήσῃς r: στήσεισ L 911 οὔτε 
σοῦ Nauckius: οὔτε μου 1, (οὔτ᾽ ἐμοῦ r) κατάξια Elmsleius 
912 πέφυκας ἀστὸς Meinekius, πέφυκας υἱὸς. Nauckius, alia 
alii 912 sq. σῆς πόλεως — εἰσελθὼν χϑόνα Nauckius 914 
κρένουσαν Meinekius 915 ἐπεισπεσὼν τ: ἐπιπεσὼν L —— 917 
ἢ βουλῆς δίχα (κενὴν FKernius) Wecklinus, v. tamen 940 adn. 
919—923 del. Badhamus, 920. Nauckius 994 οὔκουν r: 
οὐκοῦν L ἐπεμβαίνων τ: ἐπιβαίνων 1, 926 πόλεως Heim- 
soethius. versum del. Sehneidewinus 927 ἂν ἦγον τ: ἀνῆγον L 
928. ξένον rv: ξεῖνον 1, αὐτοῖσ L pr. 929 αἰσχύνεις r: cic- 
χύνησ L. 930 αὑτοῦ r: αὐτοῦ L 931 καὶ φρενῶν κενόν 
Nauckius 936 τοῦ νοῦ $9" ὁμοίως Meinekius, φρονῶ 49^ 
ὁμοίως Schneidewinus 938. δρῶν δ᾽ r: δρῶν τ᾽ L κακός 
Meinekius 939 λέγων r, νέμων Schneidewinus: λέγω L 
Spengelius 940. ἄνολβον Nauckius 941 τόδ᾽ r: τό y L 
945. κἄναγνον v: κἄνανδρον L δεξοίατ᾽ (ut Elmsleius coni.) 
Campbellio, 9&&oez' Duebnero teste L — 946 τέκνων corruptum: 
τέκνῳ Reiskius, roxéov Hartungus ἀνοσιώτατοι r Hensius 
948 ξυνήδη, Brunckius: Évrsiótw L..— χρόνιον Brunckius 964 sq. 
del.NauckiusBlaydesius ^ 957 xsír: καὶ εἰ1, 962 συμφορᾶσ L 
971 ὀνειδίζοις r: ὀνειδίξεισ L 972 zo r: πῶσ L γενεϑλίους 
ΠΣ: γενεϑλίασ L ^ 976 ξυνιεὶς r: ξυνιεῖσ 7 ἐς οὖς Nauckius 
977 πῶς ἂν Elmsleius, πῶς τὰν Fritzschius: πῶς γ᾽ ἂν L 
πρᾶγμ᾽ L?: mo&y 1, 918 τλῆμον r: τλήμων L 984 αὑτῆς τ: 
αὑτῆσ L 986 δυσστομεῖν r Brunckius: δυστομεῖν L 987 

d* 
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ἄκων τ᾽ ἔγημα r Meinekius 988 ἁλώσομαι Herwerdenus: 
ἀκούσομαι L 989 ἐμφέρεις r, ἐμφορεῖ Madvicus, ἀμφέρεις 
LDindorfius: ἐμφερεῖσ L, ἐμφορεῖσ L^ 999 ἔχειν Nauckius: 
ἐμοί L 1003 ϑωπεῦσαι φίλον Turnerius 1007 τιμαῖς 
Turnebus: τιμὰσ (ex viuo) 1, τοῦϑ'᾽ τ, τῷδ᾽ Kunhardtus: τοῦδ᾽ 
L 1009 τ᾽ ἐχειροῦ r: τε χειροῦ L 1010 τάσδε τὰς ϑεὰς τ: 
τᾶσδε ϑεᾶσΊΤ, 1011 del. Nauckius, mox scribens ἐλϑεῖν 
ἀρῶμαι ξυμμάχους, ἵν᾽ xu. 1012 9" add. r Reisigius — 1015 
ἀμυναϑεῖν Elmsleius: ἀμυνάϑειν L 1016 ἐξειργασμένοι 
FGSchmidtius 1017 ἔσταμεν!, 1018 ἀφαυρῷ Turnebus 1019 
πομπὸν δέ μοι Heathius 1021 ἕνέ M.: ἐμοέ L 1022 σφ᾽ 
ἄγουσιν ClOtto 1028 πολλοὶ γὰρ vel ἅλις γὰρ Nauckius οἵ 
σπεύσοντες dubitanter Meinekius 1024 ἐπεύξωνται schol. 

lemma, r: ἐπεύχονται L (ἐπεύξονται r) — 1025 &i' ὑφηγοῦ Blay- 
desius 1026 εἷλεν αἵἱροῦνϑ'᾽ Meinekius ἡ ΖΦέκη Doederlinus 
1027 '4vquív' Turnerius 1038 ξένου Nauckius 1086 οὐδέν τι 
μεμπτὸν ἐνθάδ᾽ àv ἐρῶ σ᾽ ἔπος Blaydesius, qui si recte ob- 
servat ἐνθάδ᾽ ὧν uni Creonti convenire, conicere possis οὐδὲν 
σὺ μεμπτὸν ἐνθάδ᾽ ὄντ᾽ ἐρεῖς ἐμέ "haudquaquam me, dum hic 
moror, obiurgatorem vocabis), μεμπτὸς usu transitivo velut Trach. 
446 1042 γενναίου τρόπου Blaydesius — 1045 τάχα συστρο- 
go«lNagckius 1047 μείξουσιν Nauckius — 1050 σεμνὰ Valcke- 
narius: σεμναὶ L — 10561 ϑανάτοισιν, eraso α, 71 1052 βέκβακε 
L pr, πέπαγε Maehlyus 1054—10688 vitiis adflicti fere de- 
speratis 1054 éyosudyov: ὀρει(ο)ἰβάταν ΤΙΣ r, unde £»9* 
οἶμαι λεὼν ὀρειβάταν Nauckius — 1058 pro Θησέα xol Halmius 
óvcóusvov, D. Αἰγεΐδαν requirit, παῖδας pro καὶ τὰς Wecklinus. 
ἀστόλουσ L' 1056 ἀδελφεὰς L* r Hermannus 1067 αὐτάρκει 
*mire dictum" D., qui πανταρκεῖ: ἀνταρκεῖ Meinekius 1059 
ij HStephanus: 7 L 1060 λιχάδος Meinekius περῶσ᾽ et mox 
εἰς νομὸν Hartungus 1065 ἁλώσεται suspectum: ἐλῶσ᾽ ἔται 
coni. M. 'vestigiis eorum cives insistent). de vérbo ἔτης ἃ 
librariis expulso cf. Ai. 190 adn. 1006 Θησειδᾶν r: ϑησιδᾶν L 
1068 κατὰ Bothius: κατ᾽ L vera scriptura latet: καϑεῖσ᾽ 
Sehneidewinus, χαλᾷ τ᾽ (χαλῶσ᾽ Hermannus) Meinekius 1069 
ἀμπυκχτήρι᾽. οὖ. Hermanno Bothio praeeuntibus D.: ἀμπυκ- 
τήρια φάλαρα πώλων L (ἀμπυχτήρια' τὰ φάλαρα. Σοφοκλῆς 
Οἰδίποδι ἐν Κολωνῷ Hesychius) (κατὰ) ἀμπυκχτήρια στομίων 
Wecklinus, contra recepto ὀρειβάταν: ἀμπυχτήρια πωλικὰ (πωλικὴ 
intellegi vult Meinekius) Hermannus. strophica si sana essent, 
sic fere responsio staret: πᾶσα δ᾽ ὁρμᾶται ταχεῖ ! ἀμπυκτῆρα 



ADNOTATIO CRITICA LIII 

πάντα χαλῶσ᾽ ! ἄμβασις 1074 ἔρδουσ᾽ Elmsleius Stein- 
hartus: ἔρδουσιν L 10756 προμᾶται Nauckius 1076 
ἐνδώσειν schol. Turnebus, ἀντάσειν Buechelerus: àv δώσειν 
L τάχ᾽ εὔσοιαν Halmius, τύχαν Ado Nauckius 1077 sq. 
τᾶν — τλασᾶν — εὑρουσᾶν schol. Reisigius Elmsleius: τὰν — 
τλᾶσαν — εὑροῦσαν L 1018 αὐθαίμων Bothius: αὐθϑομαίμων L 
1088 κύρσαιμι τῶνδ᾽  Wunderus, κύρσαιμ᾽ &vo9' Hermannus: 
κύρσαιμ᾽ αὐτῶν δ᾽ L 1084 ἐωρήσασα Wunderus: ϑεωρήσασα L 
verba nondum emendata: Vauvillerio praeeunte τῶνδ᾽ ἀγώνων 
déc πλήσασα (ϑέᾳ τέρπουσα Nauckius, ϑεωρὸν ϑεῖσα Turnerius) 
τοὐμὸν ὄμμα Hartungus, longe aliter Meinekius: αὐθερία 'x 
νεφέλας κύρσαιμι T. ἀγώνων ἐρωήσασα v. οἶμα 1085 sq. £o 
πάνταρχε ϑεῶν, ! παντόπτα Ζεῦ, πόροις (— ἔρδουσιν ἢ μέλ- 
Aovo';! ὡς προμνᾶταί τί μοι) Hermannus  πανόπτα Nau- 
ckius, παντόπτ᾽, ὦ π. Meinekius 1088 σϑένει ᾿πινικείῳ 
Hermannus: ἐπινικείωι σϑένει L 1094 διπλᾶς r: διπλὰσ L 
1096 τὸν σκοπὸν Elmsleius μὲν: νῦν Heimsoethius 1098 
προσπολουμένας corruptum: προσπωλουμένας Bergkius, τὼ 
κόρα... τώδ᾽ ἄ. αὖ. ὧδε προσστείχοντε νῷν vel τὠδ᾽ ἄσσον ὧδ᾽ 
ἐόντε προσπόλων μέτα Hensio praeeunte Nauckius. fortasse 
ναυστολουμένας, cf. praeter alia huius usus exempla Soph. 
frg. 123 N., Eur. Med. 677 1099 ὦ πάτερ πάτερ τ: ὦ πάτερ ὦ 
πάτερ L 1100 τόνδ᾽ τ: τῶνδ᾽ L 1108 τ᾽ add. L' 1104 
προσέλθετ᾽ r: πρόσελϑ᾽ L μηδαμὰ rr: μηδαμᾶ L — 1105 δότε τ: 
τόδε 1, 1109 ys Reiskius: τε L 1110 ἔτ᾽ ἂν r: ὅταν 1, 
1111 ϑανὼν vix genuinum: τὰ νῦν Blaydesius οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἂν 
πανάϑλιος αἰὼν ἂν εἴη temptabat M., cf. Electrae πάγκλαυτον 
αἰῶνα et Ismenae in hac fabula τλάμονα: O ΑΙΩΝ, ut saepis- 
sume numero adversante articulus inculcatur (v. ex. gr. Ai. 
205. 914), vide quam facile in OANON abierit. παρεστώτοιν 
D. Nauckius 1112 πλευρὸν r: πλευρὰν L ἀμφιδέξιον Mudgius, 

' ἀμφιδέξιοι Madvicus: ἀμφιδεξιὸν L 1113 ἐμφύντε Mudgius: 
ἐμφύτε L pr., ἐμφῦσάᾶ corr. κἀναπαύσατον r: κἀναπαύσετον 
(κἀναπαυστέον pr.) L 1114 vix sanus. τοῦδε: τοῦ τε ΤΙΣ ut 
videtur, τὸν πρόσϑ᾽ ἔρημον τοῦδε δυστήνου Sehrwaldius, τοῦ 
πρ. ἐρήμου τόνδε δύστηνον Herwerdenus 1116 τοῖς τηλικοῖσδε 
Nauckius 1118 nondum expeditus. τοὔργον τοῦτ᾽ ἐμοί v 
Hermannus: τοὖργον τοὐμὸν L οὗ κἄστι votoyov: τοὐμὸν ὧδ᾽ 
ἔσται βραχύ Wexius, καὶ σοί γε τοὔργον τοὐμὸν εἴρηται fo. 
Spengelius, alia alii. fortasse καὶ σοί e v. 1124 inlatum in εἴσεε 
&orrigendum est, ut τοῦδε χρὴ κλύειν εἴσει τε τοὔργον similiter 
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dictum sit atque OR. 1517 λέξεις, καὶ τότ᾽ εἴσομαν κλύων, ubi 
Nauekius videndus: pro ἔσται possis ἑστάτω, quode v. Blayd. 
ad Ai. 1084 1119 post ϑαύμαξε distinguit Winshemius, post 
λιπαρὲς ali — 1121 τὴν Musgravius: σὴν L 1194 πόροιεν L': 
πορεῖεν L, unde παρεῖεν Meinekius. πόροιεν οἷ᾽ Hartungus 
1125 τόγ᾽ r: τοῦτό y 1, 1180 χέρ᾽, ὦναξ, δεξιὰν τ: χαῖρ᾽, ὦναξ, 
δεξιάν τ᾽ 1, 1181 τ΄, εἰ vel 98^, ἧτ: τ᾽ ἣ, 1182 ἔρνος Αἰγέως M., 
Thesei nomen requiri Hermannus intellexit: ἄϑλιοσ yeyocL 1188 
τίς Hermannus: τσ, 1135 ἐμπείροις ἐμῶν D., ἐμπείροις κακῶν 
et mox συνταλαιπωρεῖν κακά Nauckius 1137 σὺ δ᾽ ΤΣ: σύ 
TL 1141 οὔτ᾽ Elmsleius: οὐδ᾽ L 1142 del. Nauckius 
1148 ἁγὼν ἡρέϑη Heathius, οὗτος ἡρέϑη Bothius Meinekius: 
ἀγὼν οὗτοσ ἡιρέϑη L, quod omisso μάτην servari posse Schaefero 
et alis praeeuntibus monet D. 1149 ἐκ τούτοιν Nauckius 
1150 ἐκπέπτωκεν r et Campbellio teste L, unde εἰσπέπτωκεν 
"Turnerius 1151 στείχοντι r: στέχειν ví L 1153 ἄνϑρωπον 
ex schol. Brunckius: ἀνθρώπων L — 1155 μὴ τ: μ᾽ L πυνϑάνει 
suspectum 1186 σοί γ᾽ ὁμόπτολιν Nauckius 1189 óouóumnv r: 
ὁρμώμην L — 1160 προσχρήζοντα r: προσχρήιξοντι 1; 1164 sq. 
vitio inquinati nondum persanato: z' add. Heathius, quo carere 
possis, modo recte Nauckius scribat ἐλϑεῖν ϑέλοντ᾽ (poterat 
lamen μολεῖν ϑέλοντ᾽). ἐλϑεῖν μόνον Vauvillerius 1169 g/- 
τατ᾽, ἴσχε σ᾽ Doederlinus, φίλτατε, σχὲς Heathius: φίλτατ᾽ 
ἴσχεσ 1, οἷπερ L corr. 1171 ὁ πρόστροπος Hartungus 1172 
ὃν ἂν ἐγὼ Vauvillerio praeeunte Brunckius 1176 τοῦδ᾽ 
Elmsleius 1178 εἰκαϑεῖν Elmsleius: εἰκάϑειν L — 1181 κεῖτ: 
καὶ εἶ, 1188 9" L': δ L. 1187 κακῶς Hermannus: καλῶσ L 
1189 μηδὲ Dawesius: μήτε L 1190 δυσσεβέστατ᾽, ὦ πάτερ 
Dawesius, κἀσεβεστάτων, πάτερ Toupius: δυσσεβεστάτων πάτερ Lh 
1189—1191 del. Meinekius 1199 ξασον ed. Londin. 1722, 

ξα τόδ᾽ (similia alii) FGSchmidtius, εἶξον Musgravius: αὐτὸν 
L pr., αὑτὸν corr. 1194 ἐξεπάδονται v: ἐξαπάιδονται L 
1195 εἰς ἐκεῖνά μοι Ügmerarius 1196 ἅπαϑες τ: ἃ ᾿πάϑεσ L 
1197 λεύσσῃς Piersonus: λύσηισ L 1199 οὐχὶ βαιὰ Musgra- 
vius: οὐχὶ (οὐ r) βέαια L 1204 βαρεῖαν ἡδονὴν verba 
obscura: βαρεῖαν δὴ δόσιν Blaydesius 1906 ἔστω δ᾽ ὧδ᾽ 
ὅπως Nauckius 1208 χγρήζω λέγειν Wecklinus 1209 δ᾽ 
post κομπεῖν add. ΤΣ σὺ δ᾽ àv σῶς ἴσϑ᾽ Scaligero praeeunte 
D., σὺ σῶς ὧν ἴσϑ᾽, de quo Meinekius quoque cogitat, Weck- 
linus: σὺ δὲ σῶν ἴσϑι L, δέ cs superscr. fortasse L9, quem 
veri simile est κομπεῖν δ᾽ οὐχί, βούλομαι δέ σε σῶν, ἴσϑι vo- 
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luisse. alioquin σὲ δὲ σῶν οἶδ᾽ possis cum Meinekio, et fuere 
qui similia temptarent 1210 egy r: σώιξει L 19118q. τοῦ 
et χρήεξει om.L pr. 1912 τοῦ μετρίου πέρα ex schol. Schneide- 
winus 1213 σκαιοσύναν ὀφείλων Maehlyus. si quid mutan- 
dum, σκαιοσύνας πέλας ξῶν malit M. cf. Nauckium ad O. C. 7 
1215 sq. πολλὰ μὲν ἁμέραι μυρίαι Nauckius 1918 sq. ὕπου, 
ὅταν τις LZ: ὁπότ᾽ ἄν rw L 1219 προβῇ Nauckius 1220 
τοῦ δέοντος Reiskius, τοῦ σϑένοντος Musgravius ὁ δ᾽ Her- 
mannus: οὐδ᾽ L 1991 sq. ἄλυρος ἄχορος ἀνυμέναιος ! uoto 
ὅτ᾽ "4i9og ἀναπέφηνε Martinus ^ 1925 ἐπεὶ φύῃ Maehlyo prae- 
eunte Nauckius 1280 κοῦφασ L pr. φέρον r: φέρων L, unde 
κοῦφος, ἀφροσύνας γέμων Nauckius. àn κούφας ἀφροσύνας 
ἔρον ut τὸ νέον nominativus sit *ubi iwventas wugis delectari 
desiit? 1231 πλαγὰ Vauvillerio Dobraeo praeeuntibus Her- 
werdenus: πλάγχϑη L τίς πλάγχϑη ποτὲ μόχϑος ἔξω Schneide- 
winus, τίς μόχϑος πολύπλαγκτος ἔξω Nauckius 1288 φϑόνος 
Faehsius: φόνοι L 1284 καὶ φόνοι Faehsius: καὶ φϑόνοσ L 
1935 κατάμεμπτον v: κατάπεμπτον L 1240 ποντύόϑεν Reisigius 
1242 ὡς Brunckius: óolL 1944 ἅται τ: αἵτε (eive pr.) L 
1248 δ᾽ ἐννυχιᾶν ex schol. Lachmannus: δὲ νυχίαν (νυχιᾶν r) L 
'Purüv schol ^ 1950 ἀνδρῶν μονωϑείς Heimsoethius, alia alii. 
versum del. D. Nauckius 1261 ἄστακτα Bothius 1266 ver- 
sum serius in marg. additum del. Nauckius v. seq. coniciens 
σὺν σφῷν ὃν ηὕρηκ᾽ 1258 ὁ δυσπινὴς Nauckius 1259 
zívog Scaliger: zóvoo L 1962 φέρει r Meinekius τοῖσδε 
συμφέρει Blaydesius —— 12066 τἀμὰ Reiskius: τἄλλα L 1210 
προσφορὰ Υ: πρόσφορα L 1918 σὺ δ᾽ ἀνταμείβει Meinekius, 
οὐδ᾽ ἀνταμείψει Wecklinus 1214 μηνίεις x: μηνιεῖσ 1 1977 
δυσπρόσωπον Nouckius 1278 τὸν ϑεοῦ Blaydesius 1219 οὕτως 
ἀφῇ us D.: οὕτωσ μ᾽ ἀφῆι γε L 1280 ὧν χρεῖος Nauckius 
1981 στέρξαντα dubitanter Meinekius 1986 ἔνϑεν r: ἔνϑε L 
1288 ἀσφαλεῖγ: ἀσφαλῆι 1, 1990 τοῖνδ᾽ ἀδελφοῖν Nauckius 
1998 ἀνάρχοις Nauckius 1294 γεραίτερος lacobsius Nauckius: 
γεραιτέραι L 1291 οὐδ᾽ ἔργου Hermannus: οὔτ᾽ ἔργου L 1800 
κλύων τ. συνείς τε κἀπὸ μαντ. τ. κλύων Hartungus 1804 δόρει 
D.: δορὶ L 1806 τοῖσδ᾽ L?: τοῖσ L 1810 αὐτός z' Reiskius: 
αὐτόσ y L 1811 σὺν ἕπτά τ᾽ ἀσπίσιν Bergkius 1818 οἵουσ 
L pr. δορυσσοῦς Reisigius: δορύσσουσ L 1814 δόρει Seidlerus 
Hermannus: δορὶ L οἰωνῶν νόμοις Maehlyus 1821 τῆς δαρὸν 
ἀδμήτης χρόνον Nauckius 1822 κεδνὸς Nauckius 1826 ἀμφὲ 
παίδων LDindorfius 1828 εἰκαϑεῖν Elmsleius: εὐκάϑειν L 
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1332 σὺ: col L pr. τοῖσδ᾽ ἐφέψεται κράτος Nauckius 1833 
Ἀρηνῶν suspectum: κείνων (scil χρηστηρίων) Herwerdenus, 
Θηβῶν Nauckius — 1334 παρεικαϑεῖν Elmsleius: παρεικάϑειν L 
1336 οἰχνοῦμεν FGSchmidtius — 1337 ἐξειληχότες r: ἐξειλη- 
φότεσ L 1389 ἀγγελῶν L pr. 1340 ξυμπαραστήσει r: 
ξυμπαραστήσεισ L χερί Blaydesius 1341 καὶ zóvo r Nauckius 
1343 ἐκχβαλῶν L pr. 1846 Οἰδίπους Valckenarius: οἰδέπου L 
1348 δημοῦχος ΤΣ τ: δημοῦχοι L Reisigius 1351 οὔ τἄν vel 
οὐδ᾽ ἄν Brunckius: οὔτ᾽ ἄν 1, 1352 γ᾽ ἐμοῦ r: γέ μου L 
1353 ἃ τὸν: αὐτὸν L pr. 1355 σὸς L2 r: σοὶ L 1357 φορεῖν τ: 
φέρειν L, quod qui servat Meinekius τροφὰς conicit pro στολάς 
1358 sq. ἐν πόνῳ κακῶν vix sanum: ἐν βυϑῷ Reiskius, ἐν 
πότμῳ Bergkius, contra τυγχάνεις ἄκων Turnerius 1860 
κλαυστὰ (κλαυτὰ r) δ᾽ ἐστὶν ΤΙΣ : κλαυστ᾽ ἐστὶν 1, 1861 ἕωσπερ 
Reiskius, ἔς πὲρ Meinekius: ὥσπερ L φονέως r: φονέοσ L 
μεμνημένον D. 1363 δ᾽ add. ΤΙΣ 1367 δ᾽ oi0s μ᾽ L*: δαί 
μ᾽ L  1370sq. nondum expediti ze L!: zov L wv» ὁρᾷ uiv 
(εἰσορᾷ νῦν Heimsoethius) r, τοιγάρ σὲ δαίμων ... ὃς αὐτέκ᾽ 
Dobraeus, alia alii — 1871 εἴποϑ᾽ Heimsoethius 1878 κείνην 
ἐρείψεις Turnebus, σὴν τήνδ᾽ ἐρεῖ τις Blaydesio praeeunte 
Turnerius: κείνην ἐρεῖ τίσ, 1376 ἀγκαλοῦμαι D. 1878 oi 
τυφλοῦ π. Badhamus 1819 ἐφύτην Elmsleius: ἔφυτον L 
1981 κρατοῦσιν suspectum: κρανοῦσιν Hartungus, κρινοῦσιν 
oiim Nauckius 1382 ϑρόνοις Bergkius 1386 δόρει Her- 
mannus Reisigius: δορὶ L 1888 ϑανεῖν κτανόνϑ'᾽ Blaydesius 
1389 τὸ Hermannus: τοῦ L 1890 'quid sit πατρῷον ἔρεβος 
nemo adhuc docuit Meinekius: πέλωρον vel Σεύγιον ἀρωγὸν 
(στυγνοῦ ᾽παρωγὸν poterat) Schneidewinus, κάτωϑεν Nauckius 
1394 ἅπασι dubitanter Meinekius, τοῖς πᾶσι Nauckius, qui 
lamen versum abesse malit 1396 αὑτοῦ Brunckius: αὐτοῦ L 
1398 cov Wecklinus 1402 rwv, Tyrwhittus: vzwe« L 1407 
σφώ γ᾽ ἐὰν Elmsleius: σφῶιν γ᾽ àv L 1410 κἀν r: x ἐν 1, 
1414 πεισϑῆναι τ: πισϑῆναι ἃ 1415 τὸ add. r (μοι al): fort. 
ποῖον τόδ᾽, ut O. R. 571 et alibi 1416 στρέψας --- ὡς τάχιστ᾽ 
ἄγε Blaydesius Badhamus, στρέψαι — ὡς τάχιστά σὲ Meinekius, 
ipsum quoque Blaydesius 1417 σέ τ᾿ Brunckius: σέ γ᾽ L 
ὡς μὴ σὲ τ᾽ αὐτὸν καὶ κάσιν διεργάσῃ Naberus 1418 τε r: 
γε, ἂν Vauvillerius: αὖ L 1419 ἄγοιμι τακτόν Martinus, 
ἄγοιμ᾽ εὔτακτον Nauckius 1494 ἐκφέρεις Tyrwhittus 149 
ἃ σφῷν Turnerius ἐξ αὑτοῖν Blaydesius 1429 οὐκ r: οὐδ᾽ L 
1435 σφῶν δ᾽ εὖ διδοίη Burgesius, σφὼ δ᾽ εὐοδοίη Hermannus: 
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σφῶιν δ᾽ εὐοδοίη 1, τελεῖτετ: τελοῖτε L corr. (τελεῖται pr.) τάδ᾽ 
εἰ ϑανόντι μοι τελεῖτ᾽ Lobeckius 1480 post alios del. D. ἐπεὶ 
οὔ μὲ ζῶντα r Elmsleius, quam scripturim probans Madvicus 
versum versui 1409 subicit 1487 τ᾽ r: y' L 1488 αὖθις r: 
αὖὗτισ L 1441] πιϑοῦγ: πείθου L 1444 φῆναι Meinekius, 
κρᾶναι Nauckius. si quid mutandum, ἐφεῖναι *zu verhüngen? 
malit M. σφὼ Elmsleius: σφῶν 7 1448 νέα add. Hermannus 
1450 κιγχάνει Hermannus, κιγχάνῃ Wecklinus: κιχάνηι (τυγχάνηι 
112. 1461 ματᾶν Blaydesius 1454 ὁρᾷ δ᾽ ὁρᾷ Bergkius 
πάντ᾽ ἀεὶ D. ἐπεὶ μὲν ἕτερα (ἑτέρα L pr.) nondum expedita: ὄπε- 
σϑεν ἕτερα Schneidewinus. 'apertum est requiri participium" Mei- 
nekius, qui ἐφεὶς οοπὶ. στρέφων (τρέπων schol) Hartungus, 
ἐπέχων Wecklinus 1405 τὰ δὲ παρ᾽ ἦμαρ ex schol. Canterus: 
τάδε πήματ᾽ L τὰ δ᾽ αὖϑις παρ᾽ ἦμαρ Meinekius 1457 πῶς ἂν 
οὖν τις ἔντοπος GHMuellerus 1462 μάλα μέγασ L? in litura 
quinque litterarum: inde Nauckius, partim Hartungo praeeunte, 
κτύπος ὅδε μέγας ἐρείπεται ! διόβολος ἄφατος᾽ ἐς δ᾽ ἄκραν (— νέα 
τάδε νεόϑεν ἤλυϑεν ! βαρύποτμα παρ᾽ ἀλαοῦ ξένου). μέγας ἴδε 
μέγας pro ἴδε μάλα μέγας Meinekius ἐρείύτεται r: ἐρέπεται L 
1466 ὁρανέα D. correctione admodum incerta, οὐρία Elmsleius, 
ὀμβρία Bergkius, αὐθρέα Meinekius, alia alii: οὐρανία L fort. οὐ 
χαλᾷ γὰρ ἀστραπή᾽ φλέγει πάλιν 1408 ἀφήσει L corr.: ἀφῆσ 
(in ἀφ᾽ ἧσ mutatum) 1, ἀφήσει βέλος Meinekius, τέ φήσω τέλος 
olim Nauckius, ἀϑρήσω τέλος FGSchmidtius 1469 δέδια r: 
δέδεια L δ᾽ Triclinius: τόδ᾽ L δέδοικα δ᾽. οὐ (— χρόνος 
στρέφων) Nauckius 1470 οὐδ᾽ ἄνευ Heathius 1472 τῷδε 
τἀνδρὶ, de quo iam Elmsleius cogitavit, Blaydesius 1474 et 

infra 1488 AN. Turnebus, ; L* πάτερ add. D., τοῦτο post 
οἶσϑα vel post τῷ δὲ add.r 1481 ἀφεγγὲς γΥ: ἀφϑεγγὲσ Τ, 
1482 σοῦ τύχοιμι Cobetus: συντύχοιμι 1 1486 ἁνήρ Brunckius: 
ἀνήρ, 1488 ἐμφῦσαι Hermannus, ἐμφῆναι Nauckius φρενέ 
e v. proximo invasit: ξένῳ Wunderus 1490 τυγχάνων nondum 
expeditum: ἀρτίως ex schol. Blaydesius 1491 sqq. mendosae 
versuum laciniae criticorum conatus eludunt eludentque: parum 
profieiunt strophica. à alterum add. Hermannus. lacunam 
Reiskio praeeunte indicavit D. ἄκρον Vauvillerius: ἄκραν L 
1492 ἐπὶ γύαλον τ: ἐπιγύαλον L relicto post hoc vocabulum 
sex vel octo litterarum spatio 1494 Ποσειδαονίῳ r: ποσει- 
δαωνίωι 1, Ποσειδανίῳ Bergkius, Ποσειδανείῳ Meinekius. ϑεῷ 
Hermannus: ϑεῶι τυγχάνεις 1 1495 cyí£ov L*r: ἁγιάξων L 
ἵχκοῦ Elmsleius: f4ov Τὶ 1498 παϑών r: παϑῶν 1, 1499 
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σπεῦσον, ἄισσ᾽ Triclinius, ἄσσον ἄισσ᾽ Engelmannus, deos vvv, 
&co' Elmsleio praeeunte Gleditschius: ἄισσ᾽ L 1501 ἀστῶν 
Reiskius: αὐτῶν L versum del. FGSchmidtius, qui v. praeced. 
καινὸς conicit 1506 τῇσδ᾽ ἔϑηκε Heathius, ἧκε τῆσδε Rei- 
sigius: ϑῆκε τῆσδε L 1610 τῷ δ᾽ ἐκπέπεισαι M.: ἐν τῶι δὲ 
κεῖσαι L 1512 σῆμα τῶν D.: σημάτων 1, σ. τ. πεπρωμένων 
Nauckius 1514 of πολλὰ βρονταὶ τ, δηλοῦσι βρονταὶ Reiskius: of 
πολλαὶ βρονταὶ L 1515 στράψαντα (1) Piersonus, σκήψαντα For- 
sterus: στρέψαντα L — 1517 χρὴ τ: χρῆν, 1519 γήρως ἄμοιρα 
Nauckius. σῇ τε κείσεται Τ|5 utvidetur 1022 τύμβον δὲ Schneide- 
winus 1523 del Herwerdenus 1525 γειτονῶν 13: γειτόνων L 
1529 στέργων Üjogr: στέργω νόμωι 1, 1631 ἀφικνῇτ: &oixquL 
γόνῳ Nauckius: μόνων 1 1584 ὑπ᾽ ἀνδρῶν Schaeferus αἵ δὲ 
μυρίαι πόλεις vix sana: of δὲ μυρίοι πόλεως Wecklinus, οὗ δὲ 
κυρία πόλις Nitzschio Kaysero praeeuntibus Nauckius 1640 
τοὺκ ϑεοῦ πτερόν Matthiae 1641 μηδ᾽ ἔτ᾽ Reisigius Her- 
mannus: μηδέ γ᾽ L 1543 σφὼ r: σφῶι 1, 1549 zov r: 
ποῦ L ποτ᾽ Τ, in litura, fuit στ. ὦ φῶς, ἀφεγγὲς πρόσϑε m. 
π. ἦσϑ᾽ ἐμοί Nauckius 1651 sq. τὸν τελευταῖον βίον κρύψων 
verba corrupta: ἕρπω τὴν τελευταίαν, βίον κρύψων Musgravius, 
τόνδε δείλαιον (τὸν ταλαίπωρον FGSchmidtius) ffov κρύψων 
Martinus, alia alii 1555 μεμνῇσϑε Elmsleius 1556 ἀφαῆ 
Meinekius 1559 Αἰδωνεῦ Αἰδωνεῦ Hermannus: ἀϊδωνεῦ ἀϊδωνεῦ L 
1560 λίσσωμαι D., δίδου μοι ex schol. Hartungus, αἰτοῦμαι Doeder- 
linus, aut idem aut 1571 ἐκ πετρῶν Meinekius: λίσσομαι L vera 
scriptura latet 166: ἐπιπόνῳ Seidlerus, μὴ ᾿πιπόνῳ Bergkius: 
μήτ᾽ ἐπιπόνω L — 1562 ἐξανύσαι Vauvillerius (κατανύσαι schol): 
ἐκτανύσαι L — 1664 νεκρῶν Triclinius: νεκύων L — 1565 ἀνταλ- 
Aey&v Buechelerus: à» καὶ μάταν 1, 1567 σφε Reiskius: 
ce L 1568 ἀμαιμάκου vel μαιμάκου Meinekius: ἀνικάτου L 
1570 ταῖσι Bergkius: φασὶ L πολυξένοις Musgravius: πολυ- 
ξέστοισ L — 1572 ἀδάματον Brunckius: ἀδάμαστον L — 1573 ἔχει 
Triclinius: ἀνέχει L — 1574 ὅν: τόν Hermannus, δός Nauckius 
1575 ἐκ καϑαροῦ Madvicus, ἐκ καϑαρῶν Meinekius. μολεῖν 
Hermannus 1578 τὸν r: τίν᾽ L αἰὲν ἄπνον L pr. 1579 
ξυντομώτατον Elmsleius 1584 corruptus: ἐκεῖνον ἄρτι f. 
Meinekius, xsivov τὸν Giov Q. Nauckius, alia alii. fortasse 
xtivov τὸν ὄνδ᾽χ 1585 κἀπόνῳ r: καὶ πόνωι L 1588 ὑφη- 
γητῆρος τ: ὑφ᾽ (ἀφ᾽ pr.) ἡγητῆροσ L 1590 ὁδὸν r: ὁδὸν L 
1599 πολυσχίστων Heathius: πολυσχίστωι L 1595 ἀφ᾽ οὗ 
Brunckius: ἐφ᾽ οὗ 1, μέσος Musgravius: μέσου 1, τούτου μέσος 
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Nauckius. τοῦ τε ΘορικίουΥ᾽ et ut videtur LZ: vo99" ορικίου L 
τοῦ τ᾽ ᾿Ἐρικείου Meinekius, τοῦ τὲ τρικορύφου Schneidewinus 
1596 κἀπὶ λαΐνου Canterus, καὐτολαΐνου Dobraeus 1597 
ἔλυσεν: ἔδυσε L 1600 τὼ δ᾽ τ: τῶιδ᾽ 1| ἐπόψιον r 1601 
πηγὴν LStephani μολούσα r, μολόντε D. 1602 βραχεῖ 
Reisigius ἐπέραναν Blaydesius 1604 πάνϑ᾽ 00 εἶπ᾽ 
ἔδρων πρὸς ἡδονὴν M.: παντὸσ εἶχε δρῶντοσ ἡδονὴν L 1605 
ἀργὸν οὐδὲν r ἐφίετο r: ἐφείετο 1 10608 πεσόντ᾽ ἔκλαον D. 
ἀνίεσαν r: ἀνείεσαν (ἀνήεσαν 1, L 1609 παμμιγεῖς Nauckius 
1614 τὴν δύσπονον τήνδ᾽ Blaydesius 1619 varie tempta- 
tus. τὸ λοιπὸν ἤ. τὸν βίον δ. Elmsleius, τὸν λοιπὸν ij. βίοτον 
ἐκδιάξετον Meinekius, τὸν λοιπὸν ij. τοῦ βίου δ. Suida duce 
Froehlichius: τὸ λοιπὸν (τὸν λοιπὸν r) ἤδη βίοτον διάξετον 
L 1622 οὐδ᾽ ἔτ᾽ Turnebus: οὐδέ τ᾽ L 1625 εὐθέως D. 
1626 Hermanno praeeunte fLehrsius del «dàAstr πολλάκις 
Blaydesius 1627 sq. τέ μέλλομεν; χώρει Nauckius 1632 
ἀρχαίαν suspectum: ἀρϑμίαν Wecklinus, ἀρκίαν LSchmidtius 
1635 μέλλῃς τ: μέλλεισ 1, νέμῃς FGSchmidtius 1636 οὐκ 
(οὐδ᾽ Bergkius) ὄκνου μέτα Bothius: οὐκ οἴκτου μέτα L 1640 
τλάντε D. φρενὶ γΥ: φέρειν 7 versum del. Nauckius 1641 
μηδ᾽ τ: μή μ᾽], 1644 μανϑάνειν Reiskius 1646 εἶτ᾽ ἀστακτὶ 
Blaydesius, εἶτ᾽ ἄκασκα Nauckius 1647 στείχοντες Nauckius 
1648 ἐξαπείδομεν suspectum: πάλιν στραφέντες εἴδομεν Nauckius 
1650 ἐπισκεπῆ Rauchensteinius 1662 ἀνασχέτου L pr. 10658 
αὐτὸνγν: αὐτῶν, 1059 ἐξήρπαξεν Maehlyus, ἐξέφλεξεν Blaydesius 
1662 διιστὰν Madvicus ἀλάμπετον LT, ἀναύγητον Piersonus 
1663 ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ L 1664 ἀλγεινὸς r: ἀλγεινῶσ L 
1669 φϑόγγοι coge r: φϑόγγοισ δὲ L 1670 oi ci ed. Glasg. 
1745: αἴ αἴ φεῦ L ἔστι νῷν v: ἔστιν vàw 1ὶ 1671sq. οὐ τὸ 
μέν, ἄλλο δὲ μή, πάϑος ἔμφυτον ἀλαστόρων ἐκ δαιμόνων στε- 
νάξζειν veltale quid requirit Nauckius 1612 ἄλαστον L 1678 
ὥτινε Badhamus: ówtvi 1, 1615 παρεύρομεν Hartungus, ἀπελαύ- 
σαμὲν Arndtius 1676 παϑόντε Brunckius Cobetus: παϑούσα 
(παϑοῦσα pr)L 1617 ἔστιν μὲν Hermannus: οὐκ ἔστι μὲν L 
1678 ἐν Canterus: εἰ], 1680 μήτε νοῦσος ex schol. Reisigius, 
dubitanter tamen, similia alii 1682 φερόμενον Kunhardtus, 
φερόμεναι Hermannus: φαινόμεναι 1, 1683 ὀλεϑρία r: ὅλε- 
ϑρίαν L 1684 βέβακετ: βέβηκε; 1685 πόϑι γὰρ Heim- 
soethius 1689 πατρὶ D.: πατρὶ ξυνϑανεῖν γεραιῶ 7 1693 
διδύμα τ. ἀρίστα "Triclinius, διδύμω τ. ἀρίστω Nauckius: δίδυμα 
τ. ἄριστα 1; 1694 τὸ παρὸν Sallierius apud Heathium Nauckius 



LX ADNOTATIO CRITICA 

καλῶς Elmsleius: καλῶσ φέρειν χρή 1, 1695 μηδὲν D., μηδ᾽ 
ἔτ᾽ Bellermannus qui φέρειν χρὴ tuetur: μηδ᾽ 1, ἄγαν Burtonus: 
ἄγαν οὕτω L 1696 κατάμεμπτ᾽ 1,8: κατάπεμπτ᾽ 1, ἀπέσβη 
schol. MSchmidtius: ἔβητον L, ἐβήτην Elmsleius 1697 τοι 
add. Hartungus (— αἰαῖ φεῦ ἦν vig r: ἦν τισ ἦν L — 1698 ὃ 
μηδαμὰ Brunckius: ὁ μηδαμῆι L quae sequuntur vitio adfecta 
sunt: δὴ φίλον ἦν φίλον Brunckius, δῆτα φίλον φίλον Firn- 
haberus. an δῆτ᾽ ὄφελεν φίλον *quod munquam debebat iu- 
cundum esse, iucundum erat? — 1699 ὁπότε (fog Heimsoethius) 
y ἔτ᾽ αὐτὸν Arndtius, ὁπηνίκ᾽ αὐτὸν M. 1102 γὰρ àv Her- 
mannus, ϑανὼν Elmsleius, περ ὧδ᾽ Meinekius, alia alii: γέρων L 
1703 τᾷδε Triclinius: τάδε L 1709 ἀνὰ Hermannus: ἀεὶ L 
1710 δακρῦον r Reisigius: δάκρυον L 1719 τόσον AÀrndtius: 
τοσόνδ᾽ 1, 1713 quae post ἄχος sequuntur ἐὼ μὴ γᾶσ ἐπὶ 
ξένασ ϑανεῖν ἔχρηιξεσ ἀλλ᾽ ut e v. 1106 lacunae explendae 
causa inlata del D.; qui servant, varie corrigunt (μὴ del. 
Nauckius) 1715 πότμος ἔμ᾽ Nauckius post πότμος quae 
sequuntur αὖϑισ ὧδ᾽ ἔρημοσ ἄποροσ (— 1735) del. Lachmannus 
1718 ἐπαμμένει Hermannus: ἐπιμένει L τὰς add. Hermannus 
τὼ πατρὸς ὧδ᾽ ἐρήμω D. 1722 λήγετ᾽ ἤδη τοῦδ᾽ (— μηδ᾽ ἄγαν 
οὕτω) Hermannus 1725 δέξομεν r: δέξωμεν L 1128 ἐγών: 
ἔγωγε 1129 τάδ᾽ add. ΤΙΣ 1188 ἐπενάριξον Elmsleius: 
ἐνάριξον 1, 1184 πῇ τ Halmius: ποῖ L 1736 ἄξω r 
1739 sq. ἀπέφυγε AN. τί; XO. τὰ σφῷν Hermannus (τὰ 
σφέτερα Heimsoethius): ἀπεφεύγετον σφῶιν L 1789 ἔφευγε 
Heimsoethius, cf. quae disputat RKlotzius Jahresber. 1888. 
XXXVI. III. p. 859 1741 ὅπερ νοεῖς Graserus: ὑπερνοεῖσ L 
1744 ἐπεῖχε Wunderus, ἐπήει Bothius: ἐπεί L 1745 ἄπορα 
Wunderus, ἕτερα Meinekius: πέρα L 1746 ἐλαχέτην Elms- 
leius: ἐλάχετον L πέλαγος ἔλαχες (ἐλάχετ᾽ poterat) ἄτας Blay- 
desius 1747 del D. 1748 αἰαζ D.: φεῦ φεῦ L μόλωμεν r, 
μένωμεν Schneidewinus: μέλωμεν L 1749 τίν᾽ ἔτι μὲ Her- 
mannus: τί μὲ L 1101 παύετε ϑρῆνον r Nauckius 1182 
ξύν᾽ ἀπόκειται Reisigius, ξενέα κεῖται Meinekius, νὺξ ἀπόκειται 
(ἐπίκειται Wecklinus) Martinus, ξυνυπόκειται Wilamowitzius 
hom. Unters. 326: ξυναπόκειται L 1184 προσπίτνομεν r: προσ- 
πίπτομεν L — 1755 χρείαν Brunckius | 1757 καὐταὶ Meinekius 
1758 ἀλλ᾽ οὐ ϑεμιτόν Bothius, ἀλλ᾽ ἀϑέμιστον Nauckius: ἀλλ᾽ 
οὐ ϑεμιστὸν (eraso c) κεῖσε μολεῖν L 1764sq. κακῶν --- ἄλυπον 
Hermannus. ἄσυλον Wecklinus, ἄδῃον Nauckius 1766 ἔκλυε L 
1768—79 del.Nauckius, 1777—79 Rütterus — 1771 ἐόντε Naberus 
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1772 τοῖς ἡμετέροισιν ὁμαίμοις Meinekius — 1773 δράσω τάδ᾽ ἐγὼ 
RKlotzius. si quid mutandum, καὶ τάδε δράσω conici possit. 
ózóc Porsonus, &4co Nauckius: ὅσ᾽ L 1776 ἔρρει τ: ἔρρεισ L 
1716 οὐ Hermannus: οὐ γὰρ L . 1777 μηδ᾽ Elmsleius: μήτ᾽ L 
ἐπὶ πλείω vr: ἐπιπλείω L 1118 ϑρῆνον r: ϑρήνων L 

ANTIGONA. 

APIZLTOOSANOTZ LI'PAMMATIKOT. 8 &vjonvo:: ἀνήρ- 
τησεν ἑαυτήν Wecklinus 8 Μαίονα ex Homero Nauckius: 
αἵμονα L, μαΐδονα L*, μαίμονα τ | 

ZAMOTZTIOT. 5 4«oócuevrog ex Apollodoro Brunckius: 
λαομέδοντοσ L 

V. 1 κοινὸν suspectum: κλεινὸν Wecklinus, μοῦνον MSchmid- 
tius, qui λοιπὸν poterat  2sq. conclamati: ἄρ᾽ £69" 0 τι Ζεὺς D., 
ἄρ᾽ οἶσϑα δὴ Ζεὺς Meinekius, ἄρ᾽ oi60" ὅ τι ξῇ Turnerius. ἐλ- 
λεῖπον D.: ὁποῖον L  fóvrow ORiemannus ἄρ᾽ οἶσϑά πού τι 
(οἶσθϑας ἕν τι Nauckius) τῶν ἀπ᾽ Οἰδ. κακῶν, ὁποῖον οὐ Ζεὺς 
ψ. t.t. τ.;: Heimsoethius, ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅ τι Ζεὺς νῷν ἔτι ξώσαιν 
τελεῖ, ὁποῖον οὐχὶ τ. ἀπ᾿ Οἰδ. κακῶν; Nauckius, ἄρ᾽ οἶσϑ'᾽ ὅτι 
Ζεὺς τ. ἀπ. Οἰδ. κακῶν οὐκ ἔσϑ'᾽ ὁποῖον οὐχὶ νῷν ξ. τελεῖ; Paleius 
4 ἀτήσιμον (ἄτης μέτα Iohnsonus, ἀτήριον Brunckius, ἄτης γέμον 
Hermannus) D.: ἄτησ ἄτερ L loco desperato Oedipus nondum 
exstitit 6 εἰσόπωπ᾽ ἐγὼ φίλων (φίλων Morstadtius) Todtius, 
versum abesse malit Nauckius 7 καὶ νῦν voio0v  Naberus 
8 τὸν τύραννον Nauckius 10 τάἀξ ἐχϑρῶν Blaydesius ne sic 
quidem versus placet? Nauckius 18 δύο L*: δύω L 18 ἤδη 
schol. Piersonus: ἤιδειν L 23 sq. σὺν δίκῃ χρησϑεὶς δικαίᾳ 
interpretationem eludunt necdum probabiliter emendata sunt: 
σὺν δίκῃ χρηστοῖς δικαίᾳ FGSchmidtius, similia alii, ᾿Ετεοκλέα 
μὲν σὺν δίκῃ (T δίκη Schneidewinus, ὡς λόγος D., ὡς νόμος 
Kayserus) κατὰ z9ovóg ἔκρυψε lacobus, v. 24 del. Wunderus 
29 ἄκλαυτον ἄταφον r: ἄταφον ἄκλαυτον L 80 ϑησαυρὸν 
suspectum: γλυκὺ ἕρμαιον ex schol Heimreichius Beitr. p. 9 
εἰσορμῶσι vir doctus apud Burtonum: εἰσορῶσι L versum de- 
lendum censet Nauckius 81 col Schaeferus 88 τοῖσι Hea- 
thius: τοῖσ L.— 34 προκηρύξαντα, ξα in litura pro vo vel vro, L 
40 ἢ ̓ φάπτουσα schol: ἢ ϑάπτουσα L, unde £i9" ἅπτουσα Por- 
sonus  &zrovo ἂν ἢ λύουσα Nauckius 42 ποῦ yvóuger 48 
ἄϑρει vel ὅρα pro χερί requirit Meinekius 44 ἦ 1: e(L 4 



LXI ADNOTATIO CRITICA 

xoi τὸν σόν D., τὸν καὶ σόν MSchmidtius: καὶ τὸν cóv L ἔγωγε 
τὸν ἐμόν, τὸν σὸν ἣν σὺ μὴ ϑέλῃς Nauekius 46 del. veteres 
critioi 48 μ᾽ add. Brunckius 51 ἐπ᾽ αὐτοφώρων Turnerius 
53 διπλοῦν πάϑος LZ 56 αὐτοχκτονοῦντε Coraés: αὐτοκτενοῦντε L 
5" ἐπαλλήλοιν Hermannus: ἐπ᾽ &AMjAow L.— Gotow χεροῖν Nauckius 
58 δ᾽ add. L* 60 καὶ κράτη Axtius 68 ἔπειϑ'᾽ ὁϑούνεκ᾽ 
Wecklinus κρεισσόνων L*: κρειττόνων L 70 ἐμοῦ γ᾽ àv 
ἀσμένης Lehrsius. praestat fortasse ἐμοῦ γ᾽ àv ἡδέως APOCHC 
μέτα, Scil. πράσσοις 71 ὁποία Triclinius 76 σὺ δ᾽ Elmsleius: 
σοὶ δ᾽ L 477 τὰ τοῖς ϑεοῖς Turnerius 178 ἐγώ νιν Blaydesius 
80 ἐγὼ δ᾽ ἤδη ex schol. AemCastellanus 88 μὴ ᾽μοῦ Schaeferus 
“πότμον: βίον LT 80 πολλὸν suspectum: μᾶλλον Porsonus, πολὺ γὰρ 
Blaydesius 89 μάλισϑ᾽ HStephanus: μάλιστ᾽ L 91 μὴ add. 
LZ 93 ἐχϑαρῇ 1: ἐχϑρανῆι L^ 94 vix sanus: ἔχϑρᾳ Kvícala 
προσκείσει “κῃ Lehrsius, προσκείσει κάσει (κάτω LDmdorfius) 
D. 96 πεέφομαι γὰρ οὖν Elmsleius 100 ἀελέου L pr., ἀελέοιο 
L?, unde ἀελίοιο κάλλιστον Bothius 104 βλεφαρές Nauckius 
106 ὑπὲρ τ: ὕπερ], 100 ᾿ἀργόϑεν ἐκ Hermannus, Aoyoluxüv 
Blaydesius, ᾿ἀπιόϑεν Ahrens, alia alii: ἀργόϑεν 1, ὅπ Ἰναχόϑεν 
108 ὀξυτέρῳ schol, τ: ὀξυτόρων L ὀξυτόνῳ Blaydesius, ὀξυ- 
κρότῳ Ναυοκίὰβ 110866. ἡμετέρᾳ 1,": ἡμέρα 1, γῇ D.: γᾶν], ὃς — 
Πολυνείκους Scaliger, probabilius ὃν --- Πολυνείκης servans ante 
ὀξέα dipodiae lacunam. Erfurdtius statuit (110—116 — 127—133): 
quem secuti ἀγαγὼν ϑούριος Boeckhius, ὦρσεν (ἤγαγε Nauckius)- 
κεῖνος δ᾽ Martinus, alia alii supplent 118 γῆν --- ὑπερέπτη D.: 
γᾶν — ὑπερέπτα L ὃὡς (óc L) del. Hermannus, αἰετὸς ὡς γῆν 
ὑπερέπτη cum Blaydesio Nauckius 116 κορύϑεσσιν L^: κορύ- 
9scw L — 1178q. φονώσαισιν ex schol. Boeckhius: φονέαυσυν L 
119 στόμα suspectum: πόλισμ᾽ Nauckius, σκόπασμ᾽ malit M. 199 
τε καὶ Triclinius, τό τε Blaydesius, καὺ zoiv Wolffus: καὶ L 
124 ἀμφὶ φῶτ᾽ Schenkelius MSchmidtius — 125 sq. ἀντιπάλου --- 
δράκοντος L*: ἀντιπάζλωι — δράκοντι L. 198 ἐσιδὼν v: εἰσιδὼν 1, 
ἐπιδὼν Nauckius 129 ῥεύματι πολλῷ Blaydesius. προσνισσομένους 
r: προσνισομένουσ L 180 καναχῆς ὑπεροπλίαις Dorvillio prae- 
eunte Vauvillerius, καναχῇ 9" ómsoómreg Emperius: καναχῆσ 
ὑπεροπτίασ L (ὑπερόπτασ 1.3) 134 ἀντιτύπᾳ Triclinio praeeunte 
Porsonus: ἀντίτυπα L(&vewózocL?) 188 ἄλλᾳ Erfurdtius: ἄλλα L 
μὲν in litura L*: de L non constat, τὰ zig ex scripturae vestigiis 
Wolffius εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τάλαντ᾽ (τὰ τοῦδ᾽ Wecklinus) Hensius, 
audaciora alii temptant 189 ἄλλα δ᾽ Erfurdtius: ἄλλαι τὰ δ᾽ L 
140 δεξιόχδιροσ Lpr. 149 ἄρτι χαρεῖσα (φανεῖσα MSchmidtius) 
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Blaydesius — 151 ϑέσϑε Lcorr.: ϑέσϑω L, unde πᾶς (τις Kvíéala) 
νῦν ϑέσϑω Hensius, χϑὼν νῦν ϑέσϑω coni. M. χρὴ νῦν ϑέσϑαι 
Nauckius λησμοσύναν Brunckius: λησμοσύνην L — 153 παννυ- 
χίοις r: movvóyow L ἐλελίχϑων L7: ἐλελίξζων, 154 Βάκχιος 
Bothius: βακχεῖοσ 1 — 156 Μενοικέως D.: μενοιπέωσ νεοχμὸσ L 
157 νεοχμοῖσι D.: νεαραῖσι 1 158 víva v: τινὰ 2 ἑλίσσων 
Iohnsonus: ἐρέσσων L 162 πόλεος τ: mólsoa L 161 εἶϑ'᾽ 
αὖϑις Reisigius 168 τοὺς κείνου (sic r) τότε Brunckius 
169 ἐμπέδους Reiskius 171 παίσαντες: αἷσ ΤΣ pro duabus 
litteris elutis 178 πᾶσαν suspectum: ταγὸς Nauckius Blay- 
desio praeeunte, qui πρύμναν £09. πόλεως... an πόλεος εὖϑ'. 
τρόπιν εὐϑύνων L?: εὐθύνω L 180 ἐγκλῇήσας Elmsleius: 
ἐγκλείσασ L 182 μείζον᾽ L*  «óvo0 r: αὐτοῦ, 187 γχϑονός: 
πόλεωσ superscr. L'! 190 τοὺς φίλους ποιούμεϑα, quibus 
verbis imaginis vim non posse non infringi Gomperzius monet, 
dubium insuper, est an post οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ᾽ ἄνδρα δυσμενῆ 
χϑονὸς ϑείμην ἐμαυτῷ circulum quem dicunt vitiosum efficiant: 
licet incerta sit correctio, πλοῦς καλοὺς ποιούμεϑα ad traditam 
scripturam proxime accedit 191 τήνδ᾽ ἄξω πόλιν (vel τῆσδ᾽ 
ἄρξω πόλεως) Schneidewinus 198 τῶν r: τῶνδ᾽ L 195 
Oógst r: δορί L, χερί 5 196 ἀφαγνίσαι r: ἐφαγνίσαι 1 197 — 
ἔρδεται LDindorfius 198 Πολυνείκη D.: πολυνείκην L 208 ἐκ- 
κεκήρυχται τάφῳ Musgravius, ἐκκεκηρῦχϑαι λέγω e Diog. L. 4, 64 
Nauckius: ἐκκεκηρύχϑαι τάφων 17, 206 αἰκισϑέν τ᾽ r Madvicus: 
αἰκισϑέντ᾽ L 210 ἐξ ἐμοῦ L? r: ἔκ γ᾽ ἐμοῦ (e v. 207) 1, 
211 354. nondum expediti. κἀς τὸν D.: καὶ τὸν L, quod qui servant 
aut col ταῦτ᾽ ἀρέσκει corrigendum censent (σὺ ταῦτα δράσεις 
Nauckius) aut Κρέον (τ: πρέων L) in ποιεῖν (Martinus) mutan- 
dum auti δρᾶν τόν τε δύσνουν pro τὸν τῇδε δύσνουν scribendum 
(MSchmidtius) 218 που πάρεστί (vel πον μέτεστί) σοι D., σοί 
y ἔνεστί που CWinckelmannus, alia alii: πού τ᾽ (y Erfurdtius) 
ἔνεστέ co, αὶ 215 πῶς ἂν — sive D., ὡς οὖν — ἦτε Schneide- 
winus, καλῶς σκοποὶ νῦν ἔστε Nauckius, alia alii: ὡσ ἂν — ἦτε L 
217 γ᾽ Brunckius: τ L. 218 ἄλλο L': ἄλλωι 1 220 τίς ἔστιν 
Turnerius οὕτω τ: οὕτωσ L 222 τι κέρδος Nauckius 228 
σπουδῆς ὕπο Arist. rhet. 8, 14 et schol. 226 vix integer: ὁδοῦ 
(cam DBlaydesio) κυκλῶν &Awyuóv Nauckius 229 μένεις αὖ: uiv 
sic αὖ L, μὲν εἴσ᾽ αὖ L', μενεῖς αὖ r καὶ τάδ᾽ — ἀνδρός; τ 
281 σχολῇ ταχύς Schol ^ 234 κεἴ σοι τὸ μηδὲν ἐξερῶ Erfurdtius, 
φράσαι δ᾽ (φράσων Wecklinus) MSeyffertus | versum del. Goett- 
lingius 280 δεδραγμένος schol.: πεπραγμένοσ L (πεφραγμένος r, 
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πεφαργμένος D.) 241 τί φροιμιάξει ex Arist. rhet. 3, 14 Bergkius: 
εὖ ys στοχάζηι 1, πκἀποφάργνυσαι D.: κἀποφράγνυσαι ἃ 3242 

δῆλος δ᾽ εἴ Blaydesius σημανῶν ex schol D.: σημαίνων L 
249 zov L pr. 251 ἀρρὼξτ: ἀρὼξ L — 252 vig r: τίσ L Keckius 
254 φάσμα Nauckius 258 ἕλκοντος Naberus 268 ἔφευγε πᾶς 
τὸ μή D., ἔφευγε (ἔφασκε Goettlingius) μὴ εἰδέναι Erfurdtius: 
ἔφευγε τὸ μὴ εἰδέναι L 264 αἴρειν L?: ἔχειν L 261 μηδ᾽ 
Blaydesius: μήτ᾽ 269 ὃ Nauckius: ὃ5 L. 218 XO. add 
Trielinius ^ 279 τοὔργον τόδ᾽ ἦ olim Nauckius 280 καί μὲ 
Seidlerus: κἀμὲ L 284 ὑπερτιμῶντες r: ὑπερτιμῶντασ L, unde 
πότερον ὑπερτιμῶντας ὡς εὐεργέτην; Nauckius, cui qui sequuntur 
versus quattuor suspecti sunt 287 O/xqv τ᾽ ἐκείνων Schneide- 
winus, καὶ γῆν κενώσων Naberus 291 σιγῇ κάρα σείοντες 
e Plutarcho Mor.p.170E Meinekius 292 ὡς στέργειν ἐμέ in- 
terpolationem redolent: νῶτον ὃ. εἶχον εὐπειϑεῖ φρενί lusit D., 
probabilius Eustathii ope νῶτον ὃ. εἶχον εὐλόφως φέρειν poetae 
vindicat Nauckius, cuius commento hoc quoque favet quod quae 
nunc in L leguntur ὡστέργειν (nam alterum c ab ΤΙΣ additur) ipsa 
quoque e libro fluxisse veri simile est, in quo eZz0v*xxxnocq£osu 
nec plura legi potuerint 299 βροτῶν L': βροτούσ L 307 
ig r: εἰσ L 313 sq. del. Bergkius 314 σεσωμένους Weck- 
linus 315 τι δώσεις 1,1 ut videtur: δεδωσεισ L 818 δὲτ: 
δαὺ 1 820 λάλημα (ἀλάλημα eraso &) L, ἄλημα schol. λάλημα 
δεινὸν Burgesius. οἴμοι, λάλημ᾽ ὡς δῆλον MSchmidtius 821 
τό γ᾽ Reiskius: τόδ᾽ L 828 ᾧ δοκῇ: ὧι δοκεῖ,, ἢν δοκῆι L! 

— δοκεῖν r: δοκεῖ 1, 324 κόμψευε τὴν δόκησιν Moschop. περὲ 
σχεδῶν p. 20. 62 326 δειλὰ schol: δεινὰ L —— 327 τοι L': 
σοι L 328 ληφϑῇ vs κἂν μή Blaydesius 334 πέρα Blay- 
desius 839 sq. ἀποτρύεται ἰλλομένων L?r: ἀποτρύετ᾽ ἀπλο- 
μένων L 841 πολεύων r: πολεῦον (πόλευον pr)L 842 κου- 
φονόων τε Brunckius: κουφονέων vs (κοῦφον ἐόντε pr.) L— 848 
ἀμφιβαλὸν 1,1 ἄγει 1,5: ἔχει ἄγει 1ὶ 84 εἰναλίαν r: ἐναλίαν L 
848 ἀριφραδὴς Erfurdtius ex Eustathio Il. p. 135, 25 35i 
ἔϑελξ᾽ ὑπαὶ M.: ἕξεται L (ἄξεται v) — 352 ἀδμῆταν 868 &we- 
μόεν φώνημα Valckenarius, ἁμερόφρον νόημα Schneidewinus 
355 ἀγορὰς M., cf. Seebassium de vers. lyr. ap. Soph. re- 
sponsione p. 50: ὀργὰσ L 808 ὑπαΐέϑρεια Boeckhius, διαΐϑρεια 
Musgravius, ἐναίϑρεια Helmkius: αἰϑρια L 361 μόνον L!, 
μόνου Nauckius: μόνωι L 362 φύξιν Meinekius. ἐπάξεται 
suspectum: ἐπεύξεται Heindorfius Meinekius, ἐπάσεται Schneide- 
winus, πεπάσεται Wecklinus, ἔπραξέ πᾷ ex schol. MS8chmidtius 
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363 ἀμηχάνων L*: ἀμηχάνουσϊ,, unde μυρίους (poterat ἀνηρίϑμους) 
Nauckius, óvoíovg vel simile quid MSchmidtius 80 δεινόν τι 
Heimsoethius, τοῖόν τε MSchmidtius 867 τοτὲ L 368 παραι- 
ρῶν correctione valde dubia D., ex contrario γεραίρων Reiskius, 
τ᾽ ἀείρων Schaefero praeeunte Schneidewinus, post ὑψύτολις 
plenius distinguentes (360 post παντοπόρος itidem Passovius): 
παρείρων L, quod servari poterit, si sententia quae verbis ποτὲ 
μὲν κακόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσϑλὸν ἕρπει continetur recte considerata 
mediam adsumptionem requiri intellexeris, ut tale quid poeta 
scripsisse videatur: νόμοις παρείρων σϑένος ϑεῶν τ᾽ ἔνορκον 
δίκαν 'homo, cwm leges imperium (nos die ausübende Gewalt) 
iurisiwrandi religionem. connectit, modo mali modo boni studio 
trahitur! | 310 δυσίπολις lernstedtius — 373 μήτ᾽ ἐμοὶ r: μήτε 
μοι L μήτ᾽ ἔμοιγ᾽ ὁμέστιος Blaydesius ^ 375 ὃς κάκ᾽ ἔρδει 
Meinekius 376 sq. εἰ δαιμόνιον — πῶς δ᾽ εἰδὼς Reiskius 
818 μὴ οὐ τήνδ᾽ εἶναι Hermannus — 380 κἀκ (vel παῖ) δυστήνου 
Meinekius 882 βασιλείοισιν ἄγουσι Triclinius, βασιλείοις ἀπά- 
γουσι Boeckhius: βασιλείοισ ἄγουσι L 384 ἡ add. Brunckius 
386 εἰς δέον rD., εἰς καιρὸν, Nauckius: εἰσ uécovL 881 πρού- 
βην L?: ἐξέβην L, unde ξύμμετρ᾽ ἐξέβην Bergkius 890 ποτ᾽ 
ἐλθεῖν Blaydesius, δεῦρό μ᾽ Wecklinus: aut ἥκειν aut δεῦρό 
γ᾽ seribendum censet Meinekius 891 οἷ᾽ ἐχειμάσϑην Turnerius 
392—394 spurios iudicat M., suspicionem Nauckius movit 392 
ἡ γὰρ ἄτοπος MSeyffertus. ἐλπέδαχα L, o& add.L? ^ 395 καϑῃ- 
o£95 anonymus diar. class. 17, 58: καϑευρέϑη, 408 ξυνέηςΥ: 
ξυνίεισ L 404 ἰδὼν Brunckius: ἴδον 1 405 &o' L, o6 superscr. 
L' 406 ἡρέϑη L'schol.: εὑρέϑη L 407 ἱκόμην Kvícala 408 τὰ 
δεινὰ κεῖν᾽ Meinekius 410 εὖ: αὖ Reiskius 411 ἀπήνεμοι 
'Turnerius, ὑπήνεμον ὀσμὴν Keckius Naberus 412 βάλοι Ste- 
phanus: βάλη], 418 κινῶνγτ, νεικῶν Nauckius , κεντῶν Hensius: 
κεῖνον L 414 ἀκηδήσοι Bonitzius: ἀφειδήσοι 17 420 ἐν δῪ, 
σὺν ó'Blaydesius: ἔνϑ᾽ 1 428 πικρῶς Bothius 429 διψίαν 

φέρει L?, διψάδ᾽ ἐμφέρει D.: διψαῦ ἐκφέρει 1, 484 πρόσϑενΥ: 
zoócüs L 4806 ἅμ᾽ D.: ἀλλ᾽], 4389 πάντα τἄλλ᾽ Blaydesius 
441 σέ τοι Blaydesius 448 τὸ μὴ οὔ post Hermannum Nauckius 
444 oi ϑέλεις r Blaydesius 4471 ἤδησϑα Cobetus: ἤιδεισ τὰ L 
448 ἤδη Brunckius: ἤιδειν L  éugovij 1,1: ἐκφανῆ, 461 
ξύνεδρος Dlaydesius 452 τοιούσδ᾽ --- ὥρισεν Valckenarius: 
οἱ τούσδ᾽ —- ὥρισαν L. versum del. Wunderus 455 ϑνητὰ 
qUv9' ὑπερδραμεῖν Nauckius 458 ἐγὼ oówr: £y οὐκ L 
459 φρόνημα languere critici observarunt 460 ἐξήδη 
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Brunckius: ἐξήιδειν L 462 πρόσϑεν: πρόσϑε L αὔτ᾽ τ 
467 ἠνσχόμην r: ηἰσχόμην 1, 465—468 gravibus vitiis 
adfecti, quae qui expedire conati sunt, facere non potu- 
erunt quin aut insuper lacunam statuerent (D.) aut ver- 
sum quartum delerent (Turnerius) aut fortioribus uterentur 
remediis (Nauckius MSchmidtius). vulnus ense recidendum 
rati Kvíéala Wecklinus ipsi quoque sincerae parti non pe- 
percerunt: etenim si quid in his sanum, quidni serve- 
mus, ut fere restituatur: οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου 
τυχεῖν παρ᾽ οὐδέν" ἄλγος ἄλλο δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι 411 
δῆλον Nauckius 472 τῆς παιδός suspectum: an πεφυκός) 474 
πίπτει Boeckhius 418 ἐχπέλει vix genuinum: οὐ γὰρ οὖν 
πρέπει Blaydesius. fort. οὐ γὰρ ὠφελεῖ 488 καὶ σεσηρυῖαν 
y. Nauckius, κεἰσδεδορκυῖαν y. MSchmidtius 484 ἦ τἄρ᾽ ἐγώ 
Elmsleius 486 ὁμαιμονεστέραισ, erasis ἐσ, L, ὁμαιμονεστέρας 
schol,r 487 ἑρκείου r: ἕρκίου L 490 τόνδε κηδεῦσαι τάφον 
Metzgerus. fort. conl. h. f. 535. 771. ΑἹ. 1894 τοῦδ᾽ ἐπιψαῦσαι 
τάφου scribendum 494 μηδὲν ὀρϑὸν Turnerius 497 τέ, 500 
ἀρέστ᾽ εἴη Elmsleius ὅθ4 ἁνδάνειν r: ἁνδάνειϊ, ὅθ ἐγκλήοι 
Schaeferus, ἐγκλήσαι Erfurdtio praeeunte D.: ἐγκλείσοι 1, δ06. 7 
del Iacobus 5807 δρᾶν add. 18 609 ὑπίέλλουσι r: ἰπίλλουσιν L 
513 καὶ ταὐτοῦ γεγώς Turnerius ὅ14 δυσσεβῆ τ: δυσσεβῶι 
(gt corr.) L. versus vix sanus: ἐκείνῳ ὃ. τίνεις (νέμεις schol.) 
y. Blaydesius 516 εἴ τοι r, σύ τοι Nauckius: εἰ τοῖσ 
L 519 ὁμῶς M., idem strictim Kvíéala Sitzgsb. d. k. Ak. 
XLIX. II. 479: ὅμωσ L τοὺς νόμους ἴσους L?, quod vulgatur 
520 λαχεῖν ἴσα (vel icov) Bergkius 591 κάτω 'oriv: κά- 
τωϑεν 1.5 523 οὐτουυνέχειν L, 9 add. L', vov in cow 
corr. L* 595 νεκρούς Nauckius 527 δάκρυ᾽ (δάκρυ 
schol) εὐβομένη Triclinius: δάκρυα λειβόμενα L, δάκρυ λειβο- 
μένη ThCGSchneiderus Wexius ὅ28 ἱμερόεν MSchmidtius 681 
ἡ κατ᾽ L 536 τὸ μ᾽ εἰδέναι L 536 εἴπερ ἥδ᾽ " ὁμορ- 
ροϑῶ Nauckius: εἴπερ ἥδ᾽ ὁμορροϑεῖ L 5638 σ᾽ add, L* 
541 ποιουμένη τ: ποιουμένην L — 561 δή, κεὶ γέλωτ᾽ ἔν σοι D.: 
δῆτ᾽, εἰ γέλωτ᾽ ἐν σοὶ 1; 552 σ᾽ ἔτ᾽ τ: σὲ v 1, 557 μὲν roi$ r, 
μὲν σοὶ schol. Hartungus: μέντοι ex μέν γοὺ L' 6600 ὠφελεῖς 
Dobraeus ὅθ8 βλάστῃ Schaeferus: βλαστῆι L ὅδθῦ καὶ col, 
καὶ deleto, L πράσσειν κακῶς Herwerdenus 567 μέντοι 
Brunckius: μέν σοι L ὅθ8 οὐ μὴ κτενεῖς Nauckius. vvugsic Υ: 
γνυμφια L ὅ69 εἰσι g&végov ἢ. — 571 υἱέσι τ: υἱάσι 1 612 
AN. Aldus: 15.1, Αἷμον x: etuov ῷ, — 574. 10 XO. Boeckhius: 
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IX. L . 569. 572. 571. 574 (deletis 570. 573) disponit 
Nauckius, ceterum cum L 572, 574. 576 Ismenae tribuens 
575 ὃ λύσων Nauckius. ἔφυ r, μόνος Nauckius, κυρεῖ Mei- 
nekius: ἐμοί L δ78 sq. εὖ δὲ τάσδε χρὴ γυναῖκας ἴλαι 
μηδ᾽ ἀνειμένας ἐᾶν (ἐᾶν ἀνειμ. MSchmidtius) D., ἐκδέτας δὲ 
χρὴ y. εἶναι τάσδε μ. &v., quod praestat, MSeyfferto praeeunte 
Engelmannus: ἐκ δὲ τοῦδε (τᾶσδε pr.) gor γυναῖκασ εἶναι 
τάσδε μηδ᾽ ἀνειμένασ L ^ 580 πτήσσουσι Nauckius, φρίσσουσι 
Naberus 585 sq. ἐπιπλῆϑοσ ἕρπον (ἕρπων corr) L. γε- 
vtüg ἐπ᾽ ὄλεϑρον Hartungus 587 ποντίαις Elmsleius, 
πόντιον Schneidewinus: ποντίαισ (L9: ποντέασ pr.) ἁλὸσ L 589 
Θρήσσαισιν Ellendtius: ϑρήισσηισιν,.. ἔφαλον Bergkius. ὅμοιον 
ὥστε ποντίας οἷδμ᾽ ἁλός, πνοαῖς ὅταν Θρήσσῃσιν --- ἐπιδράμῃ δοαῖς 
Meinekius 590 sq. δυσάνεμονι (δυσανέμῳ lacobsius) cvóvo 
βρέμουσιν Bergkius Linwoodius ὅ98 5αᾳ. nondum persanati. τὰ 
suspectum: ἀρχαῖ᾽ ἄρα Meinekius οἴκων vitiosum: κλύων 
Wecklinus πήματ᾽ ἄλλ᾽ ἄλλοις D.: πήματα φϑιμένων L, 
unde πήματα φϑιτῶν (φϑίντων dubitanter D.) Hermannus, 
πήματ᾽ ἰφϑίμων Bergkius 597 ἐρείπει (ἐρέπει L): ἐπείγει 
MSeyffertus 599 ὕπερ L 600 ὃ ex schol. add. Her- 
mannus, eodem usi ἐτέτατο MSchmidtius, ἐσχάτας ὅπερ ὅ. 
ἐτέτατο Kvícala. ἐσχάτας ϑάλος δ. Nauckius, alia alii 601 
xov r: xür L 602 ἀμᾷ τ: &uot L κοπὶς lortinus: κόνισ L 
σκιᾷ κόνις ex schol. Heimreichius Beitr. p. 10 608 φρενῶν τ᾽ 
ἄνοια καὶ δόμων ἐρινύς Nauckius 604 τεάν suspectum: τὰν σάν 
Triclinius, σὰν ἄν Wecklinus, τές σάν Nauckius δύνασιν L!: 
δύναμιν L 605 κατάσχῃ r. ἀνδρῶν ὑπέρβασις ἂν (ἂν παρ- 
βασία Nauckius) κατάσχοι Meinekius 606 sq. πάντ᾽ ἀγρῶν 
οὔτ᾽ ἀκάματοι σκεδῶσιν (φϑίνουσιν Wecklinus) M.: παντο- 
γήρωσ (e v. 608: πανταγήρως r Schneidewinus, παντοϑήρας 
Bambergerus) οὔτ᾽ ἀκάματοι ϑεῶν L οὔτ᾽ ἄκοποι ϑεῶν νιν 
(ΞΞ 618) D. 608 ἀγήρων L pr., ἀγήρωσ corr. 612 ἐπι- 
κρατεῖ Koechlyus 618. 14 οὐδὲν ἕρπει et ἐκτὸς ἄτας e vv. 
618. 625 inlata arbitratur D. πάμπολις vix sanum: πάμ- 
πολύ γ᾽ Heathius, παμπαδὶς Bergkius, παντελὲς Lindemannus 
Hartungus, πλημμελὲς W ecklinus, quorum moliminum discrepantia 
docet de universa sententiae interpretatione minime inter viros 
doctos constare | 616 ὄνασις Brunckius: ὄνησισ (ὄνησιν pr.) L 
620 σοφίᾳ L': σοφία L 0628 ἔμμεν Brunckius: ἔμμεν᾽ L — 625 
ὀλίγιστον Bergkius: ὀλίγοστὸν (oc in oc mutato) L 628 quae 
post ἀχνύμενος sequuntur 76 μελλογάμου -“νύμῳφησ del Tri- 

e* 
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clinius 630 λέχεων L 633 ϑυμαίνων 1,32, δυσμενῶν 
Meinekius 635 uot Y: pov L 637 ἀξιώσεται Musgravius: 
ἀξίωσ ἔσται L 638 μεῖξον τ 640 ὄπισϑεν τ: ὄπυιϑεν L 
643 ἀνταμύνωνται v: ἀνταμύνονται 7 645 φιτύει Brunckius: 
φυτεύει L 646 αὑτῷ τ: αὐτῶι 1,.. πόνους: πέδασ L* probante 
Meinekio 648 φρένας ὑφ᾽ ἡδονῆς δαμεὶς D., τὰς φρένας σύ 
γ᾽ ἡδονῇ Meinekius, alia alii: τὰσ φρένασ (φρένας γ᾽ Triclinius) 
óg' ἡδονῆσ L 652 sqq. vitiis laborant: ἢ λέχος κακόν vel 
simile quid requirit Meinekius, ἀποπτύσας δ᾽ ὡσεί τε (postea 
ἀλλὰ στυγήσας ὥστε) idem conicit. τί γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ἕλκος 
μεῖζον; ἀλλ᾽ ἀποπτύσας τὴν παῖδ᾽ — νυμφεύειν μέϑες Nauckius 
656 πάσηςγΥ: πάσασ], Οθῦ8 ταῦτ᾽ 13: ταῦϑ᾽ L 089 τά γ᾽ 
Erfurdtius: τά v' L. ἐνγενῆ, superscr. συγγενῆ. 2 663—667 
post 671 transponit Seidlerus 664 ἤτοι ᾽πιτάσσειν Doederlinus 
τοῖσ κρατύνουσιν vost L, voi κρατοῦσιν ἐννοεῖ! | 666 στήσειε ΤΣ: - 
στήσει L 012 δὲ: γὰρ ΙΣ 018 πόλεις r: πόλισ 9" (v L7) L 
σιόλεις τ᾽ ὄλλ. ἠδ᾽ ἀναστάτους Nauckius (ἠδ᾽ r) 674 συμμάχου 
Reiskius, κάν μάχῃ Heldius: συμ μάχηι L (σὺν μάχῃ) 676 πει- 
ϑαρχίατ: πιϑαρχία 1, 618 γυναικῶν Eustath. Il. p. 159,89. Por- 
sonus 680 del. Bergkius Meinekius, 679. 80 Heimreichius Beitr. 
p.18. 681 κεκλέμμεθατ: κεκλήμεϑα τ. si τι μὴ φρενῶν βεβλάμμεϑα 
Hartungo Schaefero praeeuntibus Nauckius ^ 684 ὅσ᾽ r: ὅσσ᾽ L 
χτημάτων L': χρημάτων L 685 λέγεις r: λέγηισ L 687 
λέγοιτο Wunderus, similia ali. versum del. Heimreichius 
Beitr. p. 15, qui scholii ope v. 685 ὅπως σὺ δὴ λέγεις ὀρϑῶς 
conicit 688 coo L, colL! 690 sq.nondum expediti: unius versus 
post 690 defectum D. indicat, 691 Nauckio suspectus 692 
ὑπὸ σκότῳ Blaydesius 694 ἀναξιωτάτη r: àv ἀξιωτάτη L 696 
αὑτῆς τ: αὐτῆσ L 697 ὠμηστῶν τ: ὠμιστῶν L λύκων L* 698 
μήϑ᾽ τ: μήδ᾽ 1, θ9θτιμῆςγ: τιμαῖσϊ,, στήλης 5. τυχεῖν Brunckius 
100 ἐπέρχεται suspectum: ἐπιρροϑεῖ Nauckius, περιτρέχει coni. 
Ν. 101 ἐμοῦ L pr. 108 εὐκλείᾳ lohnsonus 706 ὃ 
φὴς σύ Blaydesius. ἔχειν τ: ἔχει 1, 101 αὐτῶν (ἀστῶν 
Nauckius) εὖ φρονεῖν Priscianus inst. gr. XVII 157 708 
abesse malit Nauckius 710 ἦ τ: εἶ L 112 παρὰ δεί- 
ϑροισι Y: παραρρείϑροισι L 7158 αὕτωσ L, οὕτωσ L corr. 
ὅστισ ἐγκρατῆ L': εἶτισ ἐγκρατεῖ 111 τὸ πλοῖον Hermannus 
718 καὶ ϑυμῷ D.: ϑυμῶι καὶ L. vera scriptura nondum reperta: 
εἶκε δήμῳ dubitanter Meinekius, qui pergit μετάστασιν τίθου, 
εἶχε μύϑῳ Martinus, alia alii. post 712—717 ἀλλ᾽ εἶκε καὶ σὺ 
exspectes τῶι πλέωνγ: πλέω], 2 αὐτοῦδ᾽ 1,.. διπλῇ Hermannus: 
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διπλᾶι L (διπλᾶ v) 126 of: oí (superscr. ab L! 47) L, unde ἦ 
Sehneidewinus, τηλικοῖδε L 728 μηδέν γ᾽ ὃ μὴ δίκαιον ex schol. 
Turnerius 729 ἢ τοὔργον Hilbergius 781 οὔ τὰν Schneide- 
winus 784 ἁμὲ τ: G μεῖ, 735 τάδ᾽ L^ 186 ἢ "uol χρήτ: 
ἢ μοι χρῇ,  gueDobraeus: ys 1, πόλεως Nauckius 189 καλῶς 
y ἐρήμης Blaydesius: καλῶσ ἐρήμησ γ᾽ L 140 ταῖς γυναιξὶ 
Turnerius 747 οὔ rà» ἕλοις Porsonus, οὐκ ἂν λάβοις 
Nauckius: οὐκ ἂν ἕλοισ L — 748 ó γοῦν τ: ὅγ᾽ οὖν 7 Πῦθ. 57 
post 749 transp. Engerus 767 μηδὲν κλύειν r: μηδὲν λέγειν L 
751 δ᾽ L. εἰ δ᾽ οὖν ϑανεῖται Nauckius 758 ἄληϑες r: 
ἀληϑέσ L 759 χαίρων ἔτι Dobraeus. δεννάσεις: δ᾽ ἐννάσεισ L, 

» 5» » δ᾽ pro alialittera L7 160 ἄγετεγ, ἄγ᾽ ἄγε Wecklinus, ἄπαγε 
Turnerius 761 ϑνήσκῃγΥ: ϑνηίσκει L 163 οὐδαμὰ r: 
οὐδαμᾶι 1, σύ τ᾽ οὐκέτι Blaydesius 765 μαίνῃ schol: 
μαΐένηισ L ξυνών L, συνών L! 766 ἁνὴρ τ: ἀνὴρ 1, 101 
βαρύσ in litura pro βραχύσ],, βαρύ "Turnerius 769 cà 
δ᾽ — τὠδ᾽ Blaydesius D.: τάδ᾽ (τὰ δ᾽ τ) --- τάδ᾽ L 710 αὐτὼ D.: 
αὐτὰ 1, καταλτεῖναι r: κατακτῆναι 1, 111 τήν γε 1,1: τὴν 
δὲ L. λέγεις L: λέγοισ L!, cui varietati si quid tribuendum, 
εὖ γὰρ ἂν λέγοις conici possit, cf. O. C. 647 μέγ᾽ ἂν λέγοις 
δώρημα 114 πετρώδει L!: πετρώδη L πέτρᾳ νιν Nauckius 
115 sq. nondum expediti: ὅσον ἄγος Blaydesius, ὡς ἄγος φεύγειν, 
póvov! προϑείς, ὅπως μίασμ᾽ ὑπ. πόλις aut ὡς ἄγος φεύγειν 
προϑείς v. 116 deleto D. (φεύγειν iam Hartungus) 778 ποῦ L 
782 ὃς év r: ὅστ᾽ ἐν L. πλεύμοσι M. conl. frg. Sophocleo 856 N. 
(678 D.), vv. 7. 15: κτήμασι], 186 τ᾽ ἀγρονόμοις: zezoovóuo Lyr. 
189 σέ γ᾽ Nauckius: ἐπ᾿, 190 ὅδ᾽ 7 591sq. ἀδίκῳ... λώβᾳ 
Badhamus Mnem.n.s.X, ρ. 862 7917 ἐκτὸς ὁμιλῶν D., qui si tale 
quid scriptum fuisse ex iis quae sequuntur νῦν δ᾽ ἤδη ᾽γὼ καὐτὸς 
$icuóv ἔξω φέρομαν concludi recte disputat (cf. Bonitzium, 
Beitr, I1 364), τῶν μεγάλων πὰρ Zíióg εἰρχϑεὶς ϑεσμῶν con- 
icere poterat: πάρεδροσ (δρ in litura litterarum oy) ἐν &oroic L, 
unde τῶν μεγάλων ἀρχιπάρεδρος Meinekius, alia alii 804 παγ- 
κοίτην Wolffius: παγκοίταν L 810 sq. πάγκοινος Blaydesius: 
παγκοίτασ L 811 ἀίδασ], 814 ἐπινύμφειος Ὁ., ἐπὶ νυμφείοις ex 
schol. (λεέπει ϑύραις ἢ κοίταις) Bergkius: ἐπινυμφίδιοσ L. 
οὐχ ὑμεναίων ἔγκληρον, οὐδ᾽ Morstadtius 822 ϑνητῶν “Διδην 
(Aiónv) D.: ϑνατῶν ἀΐδαν L. ξῶσα — A(óov del. Hensius, 
at vide quae ad 836 sqq. dicentur 828 ὄμβροι Musgravius: 
üufoo,L 880 οὐδαμᾶι , 881 τέγγειτ: τάκει 1,.. δ᾽ Bothius: 9^ L 
παγλλαύτοις r: παγαλαύτουσ L 884 ϑεογεννής suspectum: καὶ 
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ϑειογενής (ϑείου vs γένους Nauckius) ex schol. Wieselerus, 
καὶ ϑεῶν γέννημ᾽ Turnerius 835 ϑνητογενεῖς r: ϑνητογεν- 
νεῖσ L 886 φϑιμένῳ L': φϑιμένα 1, τοῖσι ϑεοῖσιν σύγκληρα 
λαχεῖν μέγ᾽ ἀκοῦσαι praeeunte praesertim Hermanno D.: μέγ᾽ 
ἀκοῦσαι τοῖσ ἰσοϑέοισ (corr. Nauckius) ἔγκληρα (corr. Schaeferus) 
λαχεῖν ξῶσαν καὶ ἔπειτα ϑανοῦσαν (verba ξῶσαν --- ϑανοῦσαν 
om.r)L Hermanniana transpositio minus probanda quia nec 
quid μέγ᾽ ἀκοῦσαι significet extra dubitationem ponit (itaque 
Meinekii quoque καίτοι φϑιμένᾳ μέγ᾽ ἀκοῦσαι col corrigentis 
correctio nulla est) nec systematis sex versus 817—822 conti- 
nentis rationem habet, verbis ζῶσαν — ϑανοῦσαν ultro proscriptis, 
quae quominus recte percipiantur lacuna obstat aut ante τοῖσι 
aut post λαχεῖν indicanda. ceterum monendum videtur ζῶσαν 
cum fóco v. 821 quamvis non eodem antisystematis loco, vi- 
cino tamen positum responsionis vinculoconnecti. μέγα κῦδος vel 
tale quid pro μέγ᾽ ἀκοῦσαι requirit Nauckius 840 οἰχομέναν Mar- 
linus: ὀλομέναν], 8.48 zoAvxvcuovogNauckius 844 κρῆναιγ: καὶ 
κρῆναι Ὁ, 846 ὕμμ᾽ Υ: ὕμμ᾽ L 847 ofer: ota 1,. οἵοις Triclinius: 
οἵοισιν 1, 848 ἕρμα Hermannus, £gyuc Nauckius: ἔργμα, i. e. ἔρμα, L 
849 ποταινίου 1,1: ποτ᾽ αἰνείου 1ὶ 861 ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἐν βροτοῖς, οὐκέτ᾽ 
οὖσα ex parte Boeckhio et aliis praeeuntibus M.: οὔτ᾽ ἐν βροτοῖσιν 
οὔτ᾽ ἐν νεχροῖσιν], — 855 πολύν vitiosum: πολύτ, πάλιν D., ποδοῖν 
Schneidewinus, μόρῳ Bonitzius, alia alii 856 ἐκτίψεις v: 
ἐκτείνεις L — ἐκτελεῖς Donaldsonus. πατρώαν δ᾽ ἐκτίνεις τιν᾽ 
ἄταν Blaydesius 857 ἔμνασας Blaydesius 858 οἶτον r 
Brunckius: οἶκτον L τριπάλαιστον οἶτον Reiskius, τριπλοιστὸν 
οἶκτον Hermannus 860 sq. non integri. ἁμετέρου δόμου 
Blaydesius. πότμου κοινοῦ Μαβδακίδαισιν Hensius 868 μα- 
τρῷαι r: πατρῶιαι 1 864 κοιμήματά τ᾽ r: κοιμήματ᾽ L. αὐτο- 
yíévrvqgv Turnebus: αὐτογένητ᾽ 7 — 865 ἀμῷ Triclinius: ἐμῶι L 
δυσμόρου Schol, r: δυσμόρωι L — 869 (à r: ἰὼ ἰὼ L — 810 τιμῶν 
Morstadtio, qui τάφων coni., praeeunte M.: γάμων, 812 σέβειν. 
piv εὐσεβεῖς ϑέμις (εὐσεβὲς νέκυς Keckius) Nauckius, σέβας μὲν 
εὐσέβειά τι Turnerius 818 sq. κράτος πέλει --- οὐδαμᾷ λέγω 
Nauckius 87608α. ἔρχομαι τὰν πυμάταν (τάνδε πυμάταν Reiskius) 
ὁδὸν D.: ταλαίφρων ἄγομαι τάνδ᾽ ἑτοίμαν ὁδόν L 880 τα- 
λαίνᾳ 1,5: τάλαινα L, ταλᾶινα L* 884 χρείη Dawesius: 
χρεῖ ἦι 1 λέγων Wauvillerius 885 ἄξεϑ᾽ r: ἄξεσϑ᾽ L 
κατώρυχι (κατωρυχεῖ) Nauckius 887 ἄφετε r: ἀφεῖτε 1, χρῇ 
D., 4j Nauckius: χρὴ L 888 νυμφεύειν Reiskio praeeunte 
Morstadtius: τυμβεύειν L 894 φερσέφασσ᾽ (ex qeooégooc ) L, 
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Iltooígoco r 895 λοισϑία ᾽γὼ τ: Aoíc97 ἀγὼ L 905—912 del. 
lacobo, qui 908—913 secl, praeeunte Kvíéala, 904—920 Lehr- 
sius, 900—928 D. 907 ἂν jjoóunv r: ἀνηρόμην L 911 βεβηκότων 
Arist, rhet.3, 16 912 βλάστοι Arist.: βλαστοῖ L 918 παιδείουγτ: 
παιδίου L 920 ϑανόντων — κατασχαφάς r: ϑανάτων --- κατὰ- 

σφαγάσ L 922. 28 del. Nauckius 927 sq. μὴ πλείω κακὰ 
πάϑοιεν nondum expedita: μὴ μείω κα. πάϑοιεν Vauvillerius, 
μὴ πλείω κάκ᾽ ἂν πάϑοιεν Meinekius qui Trach. 631 comparat, 
μὴ πλείω κ. πάϑωσιν Turnerius. fort. ΑΛΓΙΩ, cui favet aliquantum 
L, in quo est ἁμαρτάνουσιν 928 ixóíweg L*?: ἐνδίκωσ L 
929 sq. ἀνέμων ῥιπαὶ τήνδε γ᾽ ἔχουσιν (vel τήνδ᾽ ἐπέχουσιν) 
Hermanno praeeunte D.: ἀνέμων αὐταὶ ψυχῆσ ῥιπαὶ τήνδε γ᾽ 
χουσιν L 931 τοιγάρτοι καὶ D., τοιγὰρ ταύτην Blaydesius: 
τοιγάρτοι τούτων L (τοιγὰρ τούτων r) τοῖσιν r: τοῖσ L 9388. 34 
choro tribuit Lehrsius 935. 36 utrum Creonti (ut L) an 
choro sint tribuendi schol. ambigit, huic tribuunt r Boeckhius 
939 δὴ τ: δὴ "yo L 941 del. D., corrigere alii maluerunt, 
velut τὴν βασιλειδᾶν Winckelmannus. λεύσσετε Θήβης τὴν 
κοιρανιδᾶν μούνην λοιπὴν Emperius 948 εὐσεβίαν Triclinius: 
εὐσέβειαν 1, 949 καὶ post καέτοι add. Hermannus 950 
χρυσορύτους Triclinius: χρυσορρύτουσ L 961 ἀλλ᾽ & r: ἀλλὰ Li 
952 ὄλβος Erfurdtius: ὄμβροσ L 955 ὀξύχολος Scaliger: 
ὀξυχόλωσ (ὀξυλόχωσ pr.) L 960 ἀνϑηρόν τε μένος verba vix sana: 
ἀνθϑηρόν τι (ἀνθηρὸν τὸ Schneidewinus) μ. Brunckius, ἀτηρόν 
τε p. Nauckius 961 ψαύων τὸν ϑεὸν suspectum: an ex 
Homero σεύων restituendum? 962 γλώσσας schol. Reiskius 
965 τ᾽ post φιλαύλους add. r, δ᾽ MSeyffertus. ἠϑέριξε Musgravius 
966 Kvovsüv σπιλάδων (τεναγέων Meinekius) Wieselerus: κυα- 

 véov πελάγεων πετρῶν L (πετρῶν Brunckius deleverat). διδύμας 
πέτρας Schneidewino praeeunte Wecklinus 967 ἐδ᾽ Tri- 
clinius: 70' L. Θρῃκῶν ἄξενος Boeckhius, alia alii supplent: 
Sonxóà»L —970 Σαλμυδησὸς τ: σαλμυδισσὸσ L. ἀγχίπτολις x D.: 
ἀγχίπολισ L ἄγχουρος Meinekius: vide tamen 981 sq. 973 
ἀραχϑὲν Wunderus: τυφλωϑὲν L 975 ἄτερϑ᾽ éyyéov Her- 
mannus, ἀραχϑέντων Lachmannus: ἀραχϑὲν ἐγχέων L ἀρα- 
χϑὲν ... τυφλωϑέντων ὑφ᾽ αἷμ. malit Nauckius 980 μα- 
τρὸς r: πατρὸσ L 981 sq. ἀρχαιογόνοιο --- ἜἘρεχϑείδα D. 
ἄντασ᾽ vitiosum: αὔχησ᾽ Blaydesius, ἄνϑησ᾽ Turnerius 984 
ϑυέλλαισιν D.: ϑυέλλησιν L 987 ἔσχον ὦπα Bergkius, ἔσχον, 
ὦ Ζεῦ Meinekius 994 τήνδ᾽ ἐναυκλήρεις Valckenarius: τήνδε 
ψαυκληρεῖσ L 998 σημεῖα τῆς ἐμῆς r: τῆσ ἐμῆσ σημεῖα L 
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999 οἰωνοσκόπον Nauckius 1000 ἕν᾽ ἡμῖν Naberus. οὐρανοῦ 
λιμήν Herwerdenus 1002 βεβαρβαρωμένως Wecklinus, βεβαρ- 
βαρωμένα Vsenerus 1018 σεμνῶν ὀργίων μαγεύματα Nauckius 
1021 sq. non unum vitium alunt, cf. Keckium Osterprogr. Husum. 
1882 p.8. 1022 1/focBlomfieldus 1025 οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ r: οὐκ ἔστ᾽ L 
1027 ἀκῆται Wunderus: ἀκεῖται L. ἀκίνητος r: ἀΐνητοσ L, unde 
ἀνίατος possis πέλῃ L': πέλει ἃ 1029 τῷ ϑανόντι e v. 
proximo invasit: τῷ φρενοῦντι Nauckius, alia alii — 1035 ἄπρα- 
τος HStephanus, ἄγευστος Nauckius τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένους 
genuinam speciem exuerunt: τοῖσι δ᾽ ἐν γένει Ναυοκίυβ 
et similiter iam Hermannus, τοῖς δ᾽ ὑπαργύροις Torstricus 
κοὐδὲ μαντικὴ ἄπρακχτος ὑμῖν" τῶν δὲ συγγενῶν ὕπο. 1036 
κἀκπεφόρτισμαι], corr. 1087 τἀπὸ Σάρδεων Blaydesius Nauckius: 
ταπροσάρδεων L, τὸν superscr. L' 1040 οὐδ᾽ εἶν: οὐ 0L 1042 ὡς 
τ: ὧσ, 1042 Βα. δυὺ τοῦτο δὴ παρήσω aut τοῦτο μὴ παρῶ vo re- 
quirit Blaydesius 1049 τί γνῶμα Nauckius 1001 πλήστηι L 
1066 τὸ δ᾽ αὖ τυράννων Hartungus. αἰσχροκερδίανΥ 1057 ψέγων 
Keckius 1065 τρόχους Erfurdtius: τροχοὺστ,. ἥλιον τελεῖν Winckel- 
mannus: ἡλίου τελῶν L 1068 βαλὼν: βάλλειν (βάλλων L')L 1069 
κατοικίσας r, unde ψυχὴν ἀτίμως (ψυχὴν ἀτίμως τ᾽ Bergkius) 
ἐν τ. κατοικίσας Bothius | 1071 ἀνοσίως Wakefieldus 1080---1088 
del. Wunderus 1080 ἔχϑρᾳ Reiskius. συνταράξονται Bergkius 
1081 corruptus. καϑήγισαν Burtonus. ὅσων ἀπάργματ᾽ ἢ κύνες 
καϑύβρισαν Turnerius 1088 ἐς πόλον Nauckius 1089 γλῶσσαντ: 
γλῶτταν 1, ἡσυχαιτέραν Schaeferus: ἡσυχωτέραν L 1090 ὧν 
νῦν φέρει Brunckius, 7) νῦν φέῤειν Schneidewinus: ἢ νῦν φέρει ἴ, 
1091 ἀνὴρ L 1092 ἐπιστάμεσϑα r: ἐπιστάμεϑα L 1096 εἶκ- 
αϑεῖν Elmsleius: εὐκάϑειν L quae sequuntur nondum emen- 
data sunt. óàL, ve L' 1098 Koéovr: λακεῖν (λαβεῖν Neuius) e 
v. 1094 L. 1102 xol λέγεις Nauckius. παρεικαϑεῖν Elmsleius: 
παρεικάϑειν L — 1105 καρδίας r: καρδέαι 7 1108 iz" alterum 
add. Triclinius, s?  ózc&ovsg mavult Nauckius, ἄνιτ᾽ coni. M. 
post 1110 lacunam indicat Hermannus, 1111— 1114 vetus lacunae 
supplementum esse Bergkius putat 1111 δόξα τῇδ᾽ ἐπεστράφη 
τ: δόξαι τῆδ᾽ ἐπεστράφην L δόξαν ὧδ᾽ ἐπεστράφην Turnerius 
1114 7 σώξοντα τὸν (ovr: ἢ τὸν βίον σωίξζοντα L 111 
Καδμεΐας D. ἄγαλμα νύμφας Nauckius 1119 Ἰταλίαν (r: 
ἰτάλειαν L) suspectum: Ἰκαρίαν Erfurdtius, Κιδαλέαν Bergkius, 
alia alii — 1120 παγκοίνοις r: παγκοίνουσ!, 1121 Βακχεῦ Her- 
mannus: ὦ βαχχεῦ L 1122 ὁ add. Musgravius. ματρόπολιν D.: 
μητρόπολιν L | 1123 ναιετῶν D., ἐνναίων Hermannus: ναίων L 
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ὑγρῶν Triclinius: ὑγρὸν 1. 1124 ῥείϑρων Triclinio praeeunte 
Hermannus:óéeQ9gQovL 1126 014ógoi0D. 1129 στέχουσι Hesychio 
conlato D.: στείχουσι L et haec correctio et quae ab aliis 
prolatae sunt incertae (νάπας τ᾽ ἔχουσι MSchmidtio praeeunte 
Keckius) 1184 ἀβρότων Turnebus. ἑπετῶν Hartungus 118 
Θηβαΐας Hermannus: ϑηβαίασ L 1188 ἔκπαγλα τιμᾷς ὑπὲρ 
πασᾶν D.: ἐκ πασᾶν τιμᾶισ ὑπερτάταν], 1140 καιρός, ὡς (ΞΞ παῖ 
Ζιιὸς) Turnerius 1141 πάνδαμος D.: πάνδημοσ 1, πάνδημος ἀμὰ 
πόλις (— ὦ Ναξίαις, σαῖς ἅμα) Boeckhius ὑπὸ νόσου Mus- 
gravius 1144 Παρνασίαν r: παρνησίαν L 1147 χοράγ᾽ τ: 
χοραγὲ L. νυχίων Brunckius: καὶ νυχίων L 1148 φεγγάτων 
Nauckius 1149 zov MSeyffertus, Ζηνὸς Bothius: διὸσ L 
1150 προφάνηϑ᾽, ὦναξ Bergkius: προφάνηϑ'ι, ναξίαισ (προ- 
φάνηϑ'᾽, ὦ Ναξίαις Musgravius) 7. 1102 Θυίαισιν Boeckhius: 
ϑυιάσιν L 1156 στάντ᾽ suspectum: πάντ᾽ ἂν Nauckius, ἄν 
τιν᾽ Meinekius 1169 Nauckio suspectus 1160 ἐφεστώτων 
Blaydesius (qui pergit βροτός): καϑεστώτων L 1102 σώσας γὰρ 
Hartungus 1108 λαβών ver, λαχών ve Naberus: λαβόντε 1, 1164 
ϑιάλλων τε, eraso ve, L. οἴκοι δὲ ϑάλλων Nauckius 1106 προδῷ 
σῶμ᾽ ἀνδρός M.: προδῶσιν ἀνδρὸσ 1, οὔτι φήμ᾽ ἐγὼ Meinekius 
Nauckius 1167inL omissum ex Athenaeo 7 p. 280 b, 12 p.5476c 
add. Turnebus 1170 τἄλλ᾽ ἄγω καπνοῦ σκιᾶς, versu seq. deleto, 
Turnerius 1175 ἀρτίχειρ Meinekius 1176 sq. del. Iacobus 
1177 αὑτοῦ τ: αὐτοῦ L. φόνου L': φόνωι 1, 1178 ἤνεσας 
Turnerius 1179 τἄλλα μου κλύειν Martinus 1182 περᾷ 
Brunckius: πάρα L 1188 πάντες suspectum: γέροντες Hensius, 
ὥνακτες Schubertus 1184 Παλλάδος βρέτας Nauckius, II. 
σέβας Dorschelius 1186 τε L, γε L! 1193 παρήσω ΤΙΣ: 
παρείσω 1, 1195 ἁλήϑει᾽ Hermannus: ἡ ἀλήϑει[ L 1197 
ἄκρον r: ἄκρων L 1200 κατασχεϑεῖν Elmsleius: κατασχέϑειν L 
1208 οἰκείας Nauckio suspectum: si quid mutandum, οὐ βαιᾶς 
490vóg scribi possit 1204 εὐϑὺς Blaydesius 1208 μαϑών L7 
Kvícala 1209 ἄχημα Nauckius περισαένεν Schaeferus 1216 
χάσματος MSeyffertus, δώματος Turnerius 1218 φόβοισι κλέ- 
πτομαι Beiskius, ϑεοῖσι βλάπτομαι Turnerius 1219 sq. non- 
dum expediti: τάδ᾽ οὖν — κελεύμασιν D., κελευσμάτων Burtonus, 
ἐδρῶμεν Neuius. ἐξ ἑτοίμου Keckius 1222 ,uvó0eL!: μιτώιδη L 
1995 δύστηνον τέλος (vel γένος) Meinekius, à. λάχος Bergkius 
versum del. D. 1926 στυγνὸν L?: στυγὸν L 1228 οἷον r: 
ποῖον L 1232 ξίφους L': ὅλωσ L ἀντειπὼν ἔπος D. versum 

del. Nauckius 1234 εἶθ᾽ ὁ L*: εἶ, 1288 αὑτῷ r: αὐτῶι L 
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1936 μέσσον r: μέσον L πηκτὸν Nauckius 1238 δοὴν: πνοὴν 
schol 1241 εἶν τ, ἔν γ᾽ Heathius: £v L. ἐν γαίας μυχοῖς Nauckius, 
ἐν σκότου δόμοις malit M. 1248 οὐκ ἐξανήσειν Blaydesius 
1260 del. Meinekius D. 1261 ἔμοι δ᾽ L 1256 £69" ὅπου Bergkius 
versus Nauckio suspectus 1209 sq. ἀλλοτρίας ἄτης Musgravius: 
ἀλλοτρίαν ἄτην L 1265 ὦμοι Turnebus: (ó μοι L 1266 
ξὺν μόρῳ r: ξυμ μόρωι L 1267 αἰαῖ αἰαῖ D.: ei ei αἴ, 
1970 ἐδεῖν: ἔχειν L* 1978 τότ᾽ ἄρα τότε 950g μέγα βάρος μ᾽ 
ἔχων (με μέγα βάρος ἔχων Meinekius) Erfurdtius, τότε θεὸς τότ᾽ ὧρα 
μέγα βάρος ἔχων Engerus 1216 ὧτ: ἰὼ], 1219 τάδετ: τὰ δὲ L 
1280 ὄψεσθαι Lr: ὄψεσϑε!, 1281 desperatus et potius cum Hei- 
landio delendus (ut 1301—1305 totidem versibus 1278—1283 
respondeant) quam corrigendus (τέ δ᾽ ἔστιν; ἢ κάκιον αὖ κακῶν 
ἔτι Pflugkius, alia alii) 1282 y. τέϑνηχ᾽, ἡ τοῦδε γεννήτωρ v. 
Nauckius 1286 à r: io L 1987 λόγον L?: λόγων (λόγωι 
pr)L τίν᾽ αὐδὰν ϑιροεῖς Meinekius — 1288 ἄνδρ᾽ r: ἄνδρα L 
1289 τί φής, παῖ, τίν᾽ αὖ λέγεις μοι νέον Boeckhio (et Engero 
qui τί φής, ὦ, τίν᾽ αὖ) praeeuntibus Nauckius: τέ φὴσ ὦ παῖ 
“ἕνα λέγεισ μοι νέον λόγον L 1290 αἰαῖ D.: ei ci eiL 
1297 ἀρτίως νεκρόν Wecklinus 1998 τόνδ᾽ £vovra ΤΙΣ: τάδ᾽ 
ἐναντία 1, 1801 sq. misere corrupti ἡ δ᾽ r: zó' L. δε: 
ἡ δὲ L (ἡ δὲ 11) ἥδ᾽ ὀξυϑήκτῳ βωμία (vel πτώσιμος) περὶ ξίφει 
Arndtius, ἥδ᾽ ὀξυϑήκτῳ φασγάνῳ περιπτυχής Ὁ. μύει (vel κλύει) 
κελ. βλ. Wieselerus 1303 λάχος Dobraeus Bothius: λέχοσ L 
αἰνὸν λάχος Blaydesius | 1305 βάξεις Heimsoethius, ἀρὰς Nauckius 
1307 καιρίαν L? 1810 αἰαξ add. Erfurdtius 1818 uógov r: μόρωι L 
1314 εἰς φονὰς L9 1317 ἰώ μοι Erfurdtius — 1319 ἐγώ σ᾽ ἔκανον. 
Hermannus 1323 τάχιστ᾽ Erfurdtius: τάχοσ L 1828 κρά- 
τιστὰ γὰρ τάχιστα L* 1884 τί L 1880 ἐρῶ, τοιαῦτα D., 
ἐρῶ ᾽γώ, ταῦτα FGSchmidtius, ἐρῶμεν, ταῦτα Hermannus (ἐρῶ 
μὲν τὴ: ἐρῶ ταῦτα 1, 1339 ἔχποδῶν L, u super x ab L! 
scripto 1340 σέ τ᾽ r: σέ y L. κάκτανον Hermannus, 
ἔχτανον Musgravius: κατέκτανον L 1341 σέ τ᾽ Hermannus: 
0c σέ τ᾿ L. αὖ τάνδ᾽ Seidlerus: αὐτὰν L 1845 πρὸς πότερα 
κλιϑῶ Musgravio praeeunte Kayserus: πρὸσ πρότερον (πότερον r) 
ἴδω πᾶι καὶ ϑῶ L. πᾷ καὶ ϑῶ ab Hermanno, πάντα γὰρ (quae L 
separato versu habet) a Wecklino delentur 1345 τὰν 
Brunckius: τάδ᾽ ἐν L 1346 πότμος δυσπάλαιστος Blaydesius 
1347—1353 del. Ritterus 1349 χρὴ δ᾽ ἐς τὰ ϑεῶν D.: χρὴ 
δὲ τά τ᾽ (y  Triclinius) εἰσ ϑεοὺσ L 
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V. 1 φανείς: σοφῶν Froehlichius, σαφής Hensius. si cor- 
rectione opus, ἀνθρώπων γένει malit M. 1 ναίουσ᾽ ἔτ᾽ Erfurdtius, 
ναΐίοντος lernstedtius: voíovo' L. »vugsíovr: vvugiovl. ὄκνον: 
ὄτλον LX 11 ἐναργής nonnullis suspectum: κεράστης Herwerde- 
nu$, ἐνόρχης MSchmidtius ^ 12 sq. κύτει βούπρῳρος Strabo X, 
458: τύπωι βούκρανοσ L 17 ταῖσδε κοίταις Schneidewinus. 
versum del. Bergkius 28 ϑωκῶν L*: ϑώκων 7 234 ἥμην L': 
ἤμην L 34 sq. Dobraeo praeeunte Schenkelius, 25 Hartungus 
del 28 ξυστᾶσ᾽ (ξυνστᾶσ᾽ L) suspectum: ξεύξασ᾽ Hensius, ξυγεῖσ᾽ 
Nauckius. eís(L 80 διαδεδεγμένη v: διαδεγμένη 7 40 ὅποι 
Brunckius 42 αὑτοῦ Hermannus: αὐτοῦ, 41 ἔστειχεν, ἣν D. 
46—48 del. Wunderus 57 δοκεῖν vix sanum: νέμειν τιν᾽ ὥραν... 
δοκεῖς Nauckius 58 ἄρτι προσϑρώσκει Froehlichius — 66 φέρειν 
Valckenarius: φέρει L — 67 μύϑοις y r 609 ἄροτον r: ἄροτρον L 
74 Ἐὐῤβοΐδα τ: εὐβοῖδα L "7" ὥρας Dronkius: χγώρασ L "9 ὡς 
3 r: de of L μέλλει περᾶν Nauckius 80 sq. nondum ex- 
pediti. quae post ἄϑλον sequuntur εἰς τὸν ὕστερον del. D., 80 sq. 
in unum versum (ἢ τοῦτ᾽ ἀνατλὰς βίοτον εὐαίων᾽ ἔχειν) conflat 
Nauckius, unum versum post 80 excidisse suspicatur Oerius 84 
del Bentleius 87 κατήδη Brunckius: κατήδην L. παρῆ Elms- 
leius: παρῆν L 88 εἴα Vauvillerius: à 1, 88 sq. del. Her- 
mannus 90 μὴ οὐ Brunckius: μὴ L 93 πύϑοιο L pr. 94 
ἐναριξομένα vix genuinum: ἐπαναιρομένα Hensius, μεταμειβο- 
μένα Fechtius 97 τοῦτο καρῦξαιγΥ: τούτωι καρύξαι L 98 
πόϑι μοι πόϑι μοι Porsonus: πόϑι μοι πόϑι μοι παῖσ L (πόϑι 
μοι πόϑι παῖς τ) 100 ποντίους L' lemma 56η0]1. αὐλῶνος 
Margoliouthus: αὐλῶνασ L 101 ἀπείροις r: ἀπείροισιν L 102 
κρατιστεύων πανόπτα Nauckius 108 ποϑουμένᾳ suspectum: πο- 
γουμένᾳ Musgravius, πτοουμένᾳ Meinekius, alia alii 108 τρέ- 
φουσαν Casaubonus: φέρουσαν L — stropham 112—121 et anti- 
'strophum 122—131 sedes mutare iubet Hensius 114 ἐν add. 
Erfurdtius 118 βάντ᾽ ἐπιόντα τ᾽ ἴδῃ Erfurdtius, βάντ᾽ ἐπιόντ᾽ àv 
ἴδοι (ἴδοις Hensius) Wakefieldo praeeunte Zippmannus: βάντ᾽ 
ἐπιόντα τ᾽ ἴδοι 1 117 στρέφει Reiskius: τρέφει 7 118 ὥσπεργ: 
ὥστε L 120 ἀναμπλάκητον schol, r: ἀμπλάκητον 1, ἀΐδα L 
121 sq. ἐπιμεμφομένα σ᾽ v: ἐπιμεμφομένασ 1, ἁδεῖα corruptum nec 
σε suspicione caret: αἰδοῖα Musgravius, σ᾽ ἔδεισα Blay- 
desio praeeunte Hensius 127 ἀνάλλακτα MSchmidtius 128 
ἐπέβαλε τ: ἐπέβαλλε, 129 sq. ἀλλ᾽ ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰν (sie 
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Hermannus: πήματι καὶ χαρᾶι L, πῆμα καὶ χαρὰ r) πᾶσι wv- 
κλοῦσιν αἰὲν ἀ. c. κ. Nauckius 132 sq. οὔτ᾽ ἄμαρ οὔτε νὺξ 
Meinekius, οὔτ᾽ αἰὲν & νὺξ Hensius, qui mox οὔτε πλοῦτος 
delet 186 βέβακε τ: βέβηκε L 189 τάδ᾽ suspectum: κεὸ- 
ναῖσιν ἴσχειν scholiorum ope Hensius, qui καλαῖσιν poterat v. 
huius fabulae 667 conlato, at sufficit fortasse τᾷδ᾽ αἰὲν (of. 
O. R. 1336 adn.) 141 ἐπεικάσαι Hermannus 148 νῦν τ᾽ r: 
νῦν δ᾽ L 140 χώροισιν αὑτοῦ (ἁὐτοῦ L: χώροις, ἵν᾽ αὑτοῦ, 
Hermannus) καί viv vitium alunt, emendatio incertissima: 
χώροισιν, οὗ κάει νιν MSchmidtius, χώροις, ἵν᾽ αὐτὸ καῖον o 
(ἕν᾽ αὔτ᾽ οὐκ αἰϑρίου veltale quid malit M.) Wecklinus, ἕν᾽ 
οὐ ψῦχός νιν Blaydesius, alia alii 140 πνευμάτων μένος 
(βία Schenkelius) κλονεῖ Heimsoethius. κχλονεῖν L pr. 147 
ἐξάγει Nauckius, ἐκφέρει Wecklinus | 150—152 del D. 150 
πρὸ τἀνδρὸς Turnerius 161 αὑτοῦ r: αὐτοῦ, 1869 πόλλ᾽ 
εἰς ἀγῶνας Margoliouthus, πολλοὺς ἐπ᾽ ἄϑλους Blaydesius 
οὕτω (οὔπω L) φράσαι Turnerius 161 λάχους Naberus ὅ τε 
Musgravius: ὅτε 3 162 χρείη Brunckius: yos?" ἢ (et ex ἡ) L 
163 διαιρετὴν r 164 ἡνώια Dawesius: ἡνίκ᾽ àv L 16 
ἀπείη L': ἀπήει Lh κἀνιαύσιον Brunckius: κἀνιαύσιοσ L, quo 
servato τρίμηνος Wakefieldus 166—168 del. Dobraeus 166 
χρείη σφε Brunckius: zoe? ἤσφε L 167 ὑπερδραμόντα Wunderus 
Burgesius. σὺν 4só7élogMargoliouthus 170del Wunderus 173 
ψαμέρτειαγτ: ναμερτεῖα L 114 ᾧ Hensius: ὧσ L| 175 ὥστ᾽ ἐνδεῶς 
M.: ὥσϑ᾽ ἡδέωσ 1, 180 πρῶτ᾽ εὐαγγελῶν Nauckius 187 τοῦτο δ᾽ 
Lpr. 188 βουϑερεῖ Βυιβρθοίυτη: βουϑόρῳ ex Hesychio Wecklinus, 
βουκερεῖ Hensius. πρὸς πολλοὺς Hermannus: πρόσπολοσ, 189 
τόνδ᾽ Lpr. 196 οὐδ᾽ ἐᾷ Schneidewinus 196 nondum sanatus: τὰ 
γὰρ ποϑείν᾽ £. ἐ. ὃ. EThomas, τὰ γὰρ παρόνϑ᾽ (τὰ y. φίλων 
FGSchmidtius) ἕ. ἐ. ποϑῶν Nauckius, ὃ γὰρ ποϑῶν &. ἐ. κυρεῖ 
Oerius, alia alii 198 οὐχ ἑκὼν ἑκουσίοις Nauckius 900 ὃς: 
ὧσ L pr. 203 ἐκτὸς αὐτῆς Kvícala 204 ἀνασχὸν L': ἀνα- 
σχὼν 1, 205 sq. nondum expediti: ἀνολολυξάτω δόμος ex schol. 
Burgesius: ἀνολολύξετε Óóuow L. (δόμοις) & μελλόνυμφος Erfurdtius 
ἀλαλαγαῖς τ, ἀλαλαλαῖς Schneidewinus: ἀλαλαῖσ L 207 ἀνὰ 
δὲ Hensius 209 ᾿“πόλλω D.: ἀπόλλωνα L 210 παιᾶνα 
παιᾶν᾽ D.: παιᾶνα παιᾶνα L 214 ϑεὰν ἐλαφαβόλον D. 216 
ἀείρομαι Erfurdtius: ἀείρομ᾽ L ἀξείρομαι πόδ᾽ Hensius 218 
ἰδού alterum add. D. 219 εὐοῖ εὐοῖ 1).: εὖδι μ᾽ L. — 220 
βακχχίαν Brunckius: βακχείαν L 221 Παιὰν Παιάν D. — 222 
ἴδ᾽, ὦ φίλα γυναικῶν D.: ἴδε ἴδ᾽ ὦ φίλα γύναι L 290 φρου- 
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o&v Musgravius: φρουρὰ L. μὴ οὐ Hermannus: μὴ L 230 
κτῆσιν suspectum: πρᾶξιν Nauckius, κατ᾽ ἔργ᾽ ὀνήσιμ᾽ Hensius 
231 πράξαντ᾽ Hartelius 288 ἩΗρακλῆ ὮὨ.: ἡρακλέα 1, 281 εὐβοὶσ 
L 289 κραίνων Nauckius 240 εὐχταῦῖ᾽ r: εὐχαῖσ 1, δόρει Wun- 
derusD.: δορὶ], 248 ἐσϑλαὶ γ6] χρησταὶ Blaydesius. £vugoo&tL 
245 ἐξείλεϑ'᾽ αὑτῷ τ: ἐξῆλεϑ'᾽ (ἢ in ἡ mutato) αὐτῶν L 246 τὸν 
ἄσπετον Herwerdenus 241 ἀνήριϑμον τ, ἀνηρίϑμων Wake- 
fieldus, ἀνήρυϑμος Erfurdtius: ἀρέϑμιον (ἀρύϑμειον pr.) L 260 
τῷ λόγῳ Margoliouthus 252 sq. del. Wunderus 253 é£- 
ἔπλησεν r: ἐξέπλησσεν L 204 ἐδείχϑη L pr. τοὔνειδος r: v 
ὄνειδοσ L 255 αὑτῷ r: αὐτῶι 1, 256 τόν οἵ κτιστῆρα 
(de of cf. 660. 1233) M. Nauckio duce, qui τὸν αὐτόχειρα coni: 
τὸν ἀγχιστῆρα L 264 sq. πολλὰ δ᾽ ἀτηρᾷ φρενί, λέγων 
χεροῖν μὲν del. Bergkius lernstedtius 266 λείποιτο r: 
Aézmowo L 261 φανεὶς Hermannus: φώνεϊζ L ἀντ᾽ Wunderus, 
ἐξ Nauckius: óc L 268 ὠνωμένος Elmsleius: οἰνωμένοσ L 
279 ϑατέρᾳτ: ϑήτέραι 1, 218 ἔχων Wakefieldus. ἔδικε Meinekius 
217 μοῦνον τ: μόνον ὕἃ1 219 τὰν Exfurdtius: τ᾽ à» L 280 del 
Deventerus 281 ὑπερχλιδῶντες 1,8 286 ἐγώ τε Wakefieldus 289 
φρόνει ἴ: φρονεῖν 1, φρόνει σαφῶς ἥξοντα Hartungus, alia alii: 
primariae scripturae si fides, φρονεῖν λέγω σ᾽ ἥξοντα conici 
possit 'iwbeo te de coniugis adventu sine cura esse 290 
πολλῷ, καλοῦ λεχϑέντος, ἥδιστον Blaydesio praeeunte Turnerius, 
ὅλου καλῶς 4.Hensius 292 τὰ 0iScaliger:vóv δὲ, 295 πολλῆστ᾽ 
ἀνάγκηιϊ,. συντυχεῖν Margoliouthus. versum del. Wunderus 298 
ὄκνος Wakefieldus 800 45o«g Reiskius 801 sq. del. Hensius 
808 sqq. nondum expediti: γωρήσαντ᾽ ἐγώ (vel μοι) Erfurdtius, 
χωρήσαντα (μηνίσαντα Blaydesius) που Wecklinus. μή ποτ᾽ 
εἰσίδοιμ᾽ ἴσα — χωρήσαντ᾽ ἔτι (quidni nomen aliquod velut ἄχη) 
Hensius 305 del GHMuellerus 806 τάσδ᾽ r: τᾶσδ᾽ L 808 
τεκοῦσα L, τεκνοῦσα L'r, τεχνοῦσσα Brunckius 809 in πάντων 
Froehlichius necnon alii post eum offenderunt 812 πλεῖστον Υ: 
πλείστων L 818 vix sanus:goovstv δοκεῖ μόνη (πλέον Blaydesius) 
Axtius 814 καὶ κρίνοις r: κεκρίνοισ 1, 816 σπορά τις : σπορὰ 
τίσ L. εἶπέ, τοῦ σπορά ποτ᾽ jv; Hilbergius 819 ἤνυτον om. L pr. 
821 μὴ εἰδέναιτ: μήδέναι 1, eim, ὦ τάλαιν᾽, ἀλλ᾽ ἡμὲν ἐκ σαυτῆς, 
τίς εἶ iis quae intercedunt deletis Nauckius 822 οὔ τ᾽ ἄρα L 
822 5Βαᾳ. certam emendationem vix admittunt: ποῦ γὰρ διήσει 
y4., ἥτις οὐδαμὰ (Hermannus: οὐδαμᾶι L) Wakefieldo praeeunte 
Nauckius qui de interpolatione primus monuit, οὔ τἄρ᾽ &vot- 
ξει γλ., ἥτις οὐδαμὰ lacobsio praeeunte Hensius 820 δακρυρ-. 
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οὐξὶ eraso circumflexo L 828 κακὴ uiv αὐτῇ 'er (αὐτή ov 
Hartungus, αὐτῆς omisso γ᾽ Wecklinus) Heimsoethius, ἔκλινεν 
αὐτήν" ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε Hilbergius 829 ἡ δ᾽ D.: ὅδ᾽ 1, 
881 λύπην — διπλῆν FGSchmidtius, ἄλλην --- λύπην Tri- 
clinius, λύπην — νέαν D.: λύπην — λύπην 1 ἐξ ἐμοῦ Wun- 
derus 383 ϑέλεις τ: ϑέληισ L 334 ἐγώ ve r: ἐγὼ δὲ Τὶ 
εὐτρεπῆ Nauckius 336 v' add. Erfurdtius, at recte videtur 
Hensius versu damnato pergere ὧν οὐδὲν εἰσήκουσας 397 ἐκ- 
μάϑῃς Turnebus: ἐκχμάϑηισ 9'L 888 corruptus: κάρτ᾽ Wake- 
fieldus, τ. ἐγὼ γὰρ πάντ᾽ ἐπιστήμων ἔφυν Nauckius — 339 τέ δ᾽ 
ἐστὶ τοῦ D., τέ δ᾽ £69" ὕτου Blaydesius, ἐπίστασαι 1 pr. 840 sq 
οὔτε --- οὔτε Blaydesius 848 ἢ ̓᾽μοὶ Groddeckius: ἤ μοι 1, 844 
εἴργομαι Hensius 345 nondum expeditus: χὥ τι λῇς σημαι- 
γέτω Blaydesio praeeunte Nauckius, χὠ λόγος προβαινέτω Oerius 
346 ἁνὴρ Hermannus: ἀνὴρ L 347 δίκηισ!, 880 ἀγνοίαγ Her- 
mannus: ἄγνοιά , 851 λέγοντόσ τ᾽ &vógóc L 8506 οὐδ᾽ r: οὔτ᾽ L. 
ὑπ᾿ 1, pr. (Duebnero teste) Herwerdenus, éx'Lcorr. 8356. 57 del. 
Wunderus 3858 ὃ Erfurdtius, ἃ Koechlyus. post hunc versum non 
nulla excidisse Nauckii opinio est 359 £19" 2ví(x' Blaydesius, ὃ δ΄ 
jví4'Turnerius 860 ἔχοι τ: ἔχη ex ἔχει 1 868 τὸν ἐργάτην 
Oerio praeeunte Wecklinus: τὸν εὔρυτον L 364 πόλιν L^: 
πάλιν L  8305sq. vitiosi: καί viv Brunckius, δόμους ἐς τούσδε 
idem, à. πρὸς τούσδε Schneidewinus, ἥκει ᾽ς δόμους σοὺς τήνδε 
πέμπων Blaydesius, audaciora alii 367 μήτι Erfurdtius, μὴ 
σὺ Hartungus. τόδε ἴ, corr.: τόνδε γ6] τωδὲ (τάδε Subk.))L 868 
ἐκτεϑέρμανται D.: ἐντεϑέρμανται (prius v puncto notatum Subk.)L 
371sq. del Hensius 372 ὡσαύτως (06 αὕτωσ L): ἀρτίως Her- 
werdenus, ἐξ ἴσης Blaydesius 379 κάρτα Canterus: καὶ τὰ L 
κατ᾽ ὄνομα Froehlichius 880 μὲν suspectum: γὰρ Reiskius 
γένεσιν Υ: ενεσιν (γενεσισ 1,1) 1, 381 καὶ κατ᾽ ὄμμα — 
᾿χαλεῖτο interpolatori tribuit Hensius. οὐδαμᾶν L 882 βλάστας 
ἐφώρα Hertelius. οὐδ᾽ ἀνιστορῶν Engerus 888 ὄλοιντο πάντες ot 
κακοί, μάλιστα δὲ Froehlichius Nauckius 884 μὴ πρέποντ᾽ ἐσϑλῷ 
κακά Nauckius, sufficit fortasse μὴ πρέποντά τῷ x. 387 πυϑοῦ 
Nauckius 888 νὶν Brunckius: μὲν L| 889 ἄπο, 891 ἀνὴρ 1 
394 del. Herwerdenus Hensius 890 κἀννεώσασϑαι Hermannus, 
κἀνανεώσασϑαι Wunderus: xol νεώσασϑαι L πρὶν ἡμῖν κάνα- 
κοινοῦσϑαι ex schol. Blaydesius 397. 99 AL r: oyy L. 898 
νεμεῖς ΘΧ schol Nauckius 408 ἐρωτήσας Tyrwhittus: ἐρωτήσασ᾽ L 
401 sq. post 404 conlocat Nauckius ἐρωτήσασ᾽ servato 4040 σ᾽ r: 
0c L. εἴπερ oic9" 0 σ᾽ ἱστορῶ Blaydesius 408 αὔτ᾽ r: αὖτ L 408sq. 
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abesse malit Nauckius 412 ποικίλας Tyrwhittus: ποικίλασ᾽ L 

414 ἦ Elmsleius: ἦν, 418 δῆτ᾽; AI. o φημι Brunckius: δήπου. 
ΔΎ φημί 1, 419 vexatissimus: ἣν ὑπ᾽ ἀγνοίᾳ στέγεις Reis- 

ἽΚῖαΒ, ἣν σύ γ᾽ ἀγνοεῖν λέγεις Meinekius, alia. alii sunt peri- 
clitati, ut saltem intellegi haec possent: de lacuna nemo cogitasse, 
ac tamen sermonis contextus talia fere verba flagitare videtur: 
οὔκουν σὺ ταύτην, ἣν ὑπ᾽ ἀγνοίᾳ σ᾽ ὁρᾷ στέγοντα δέσποιν᾽, ἩΗρακλεῖ 
συνάορον ᾿Ιόλην ἔφασκες κτλ. in L littera ante ὅρᾶισ erasa 
421 ποίοισιν ἀνθρώποισι x 422 ἐμοῦ κλύειν πάρα Bothius 
424 ταῦτά y τ: ταῦτ᾽ L 42 κλύειν D.: ναὶ κλύειν], ταὐτὰ 
Elmsleius 481 ἤκουσεν r: ἤκοσεν L 482 κοὐχ ἡ r: κοὐχὶ L 
κοὺ Λυδὴ γυνὴ D. 488 ὃ τῆσδ᾽ ἔρως μόνος Froehlichius, ὃ 
τῆσδ᾽ αὐτῆς ἔρως Hensius: si mutatione opus, ὁ τῇδ᾽ ἔρως στραφείς 
malit M. 484 ἄνϑρωπος Brunckius: ἄνθϑρωποσ L 48 νοσοῦν 
τι ληρεῖν *mugari dicendo mendacia? interpretatus HStephanus: 
νοσοῦντι ληρεῖν L 486 Οἰταῖον πάγον Blaydesius, λόφον 
praefert Hensius, qui mox ἐκκλέψῃς ἔπος coni. 440 πε- 
φύκασ᾽ Nauckius: πέφυκεν L 441 uir*kvv L pr, erasis 
litteris ro ut videtur 448 ὅτων ϑέλει Wakefieldus ^ 444 del, 
Wunderus | 445 ab L omissum add. ΠΣ τὠμῷ τ᾽ ἀνδρὶ Seidlerus, 
τὠμῷ γ᾽ ἀνδρὶ Schaeferus: τῶν ᾽μῶι τἀνδρὶ 1, 441 μετ᾽ αἰτίαι L 
(μεταιτίῳ r) 449 οὐκεύτι L —— 451 αὑτὸν Brunckius: αὐτὸν L 
453 πᾶν τἀληϑές τ: πάντ᾽ ἀληϑὲσ L 404 κέρδος ἐστὶν οὐ 
καλόν Hensius 455 λήσεις r: λήσησ L 463 ἐκτακείη Tur- 
nerius (punctum super y positum in L Subk.) 464 ówcetgo r: 
ὥνκτειραι L 468 ἴτω Nauckius: ós/ro L (prima litt. puncto 
notata Subk.) 469 εἶναι πρὸς ἄλλους Blaydesius A170 πι- 

$o) D. 416 Ἡρακλῆ τ: ἡρακλεῖ L, unde 'HoexAst εἰσῆλθε 
Nauckius 418 δόρει Wunderus D.: Qoo 1 486 γυναῖκα 
τήνδε στέργε Blaydesius ὠ 487 ἐμπέδους Nauckius 488 sq. 
*aptius post 478 locum obtinerent? Bergkius, del. D. 490 γ᾽, 
quod add.r, om. L, unde νόσημ᾽ ἐπακτὸν Nauckius. ἐξαρού- 
μεϑα τ: ἐξαιρούμεϑα L — 496 κενὸν 177: κεῖνον L 498 νικῶσ᾽ 
ἀεί Wakefieldus 500 ἐδάμασσεν Blaydesius — 501 ἀέδαν], 502 
Ποσειδάωνα r; ποσειδῶνα L — 504 τίνες add. Hermannus 505 
τίνες idem: τινὲσ L. πάμπλακτα Blaydesius — 506 ἐξήνυσαν ὧϑλ᾽ 
ἀγώνων Wakefieldo praeeunte Nauckius | 010 Βακχίας Brunckius: 
βακχχείασ L 514 ἱέμενοι r: ἱέμενοι L 519 sqq. ἀνάμιγδα 
μετώπων" ἦν δ᾽ ἀ. κι, ἦν δ᾽ ὀλόεντα πλίγματα Wunderus 520 
ἦν 0» L 526 nondum expeditus 621 τὸ δ᾽ ἀμφινείκητον r: 
τόδ᾽ ἀμφινίκητον, 528 ἕν᾽ εἶδ᾽, ἕν᾽ ἀμμένει M.: ἐλεεινὸν (ἐλεινὸν 
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Porsonus) ἀμμένει L 530 ὥστε r: ὥσπερ L. verba nondum 
persanata: ὥσπερ del. Nauckius, in πόρσω mutat Hensius 531 
ϑρόει L pr. 534 φράσουσαγ: φράξουσα L |. 536 L om., in marg. 
add.L? 539 ὑπὸ (r?) Brunckius: ὕπο δ41785α. τῇ μὲν ἕρπ. 
πρόσω, τῇ δὲ φϑίν. Musgravius ὅ48 sq. vitiosi, ab ne de prae- 
cipua quidem vitii sede inter criticos constat: ὧν ἀφαρπάξειν quist 
ὁ ϑάλαμος ἄνϑος Meinekius, ὧν ἀφαρπάξειν φιλεῖ φὼς ϑάλλον 
ἄνϑος, τῆς δ᾽ ὕπεκτρ. πόδα (ϑάλλον cum Blaydesio, τῆς δ᾽ cum 
Nauckio) Hensius, minus etiam probanda ali 661 καλῆται r: 
καλεῖται L. ἄρ᾽ ἦ Eldico praeeunte Mehlerus, ἐρᾷ Hensius: 
ἀνήρ L 554 λύπημα corruptum, modo λυτήριον sanum sii: 
κήλημα Hermannus, χλίδημα Wecklinus, τέχνημα DBlaydesius 
555 ἀγρίου Wakefieldus, ἀχρείου lacobsius, ἀλκαίου Hensius 
657 παρὰ Brunckius: πάρα L 558 Νέσσου τ: vécov L. 
φονῶν Bergkius: φόνων L 501 λαΐίφεσιν τ: λαίφαισιν L 
662sq. nondum expediti: τὸν πατρῷον ἡνίκ᾽ ἐς δόμον Her- 
werdenus 564 ἦ D., ἦ ̓ ν Cobetus: ἦν L 566 vitiatus: 
παῖς ἐπιστραφεὶς χεροῖν (vel ἐπιστρέψας κάρα) Blaydesius, 
ὄμμ᾽ ἐπιστρέψας χεροῖν Hensius, qui ὅπλ᾽ ἐπιστρέψας ex 
schol. poterat: sufficit tamen ἐπιβλέψας corrigere δ61 πνεύ- 
μονας L' 568 ἐκπνέων Nauckius — 570 πιϑῆι 1. e. πέϑῃ Lcorr.: 
πυϑῆι 1 5*1 σ᾽ add.r 573 ἐνέγκῃς Blaydesius. μελαγχόλου 
ἔβαψεν ἰοῦ Wunderus 576 ὥστ᾽ £z οὔτιν᾽ (ὥστε κοῦὔτιν᾽ Tur- 
nerius, ὡς ἔτ᾽ οὔτιν᾽ Hensius) εἰσιδὼν Subkovius δ18 μυχοῖς 
Wecklinus 579 ϑανόντος (et mox £óv) interpolatori tribuit 
Hensius. ἐγκεκλῃμένον D.: ἐγκεκλειμένον L 581 καὶ πε- 
πειράσϑω τάδε Blaydesius 582 κακὰς δὲ τέχνας Blaydesius 
585 del. Wunderus, 584—587 D. 588 si τις r: two 1, 591 
προσωμίληκά zo Blaydesius — 592 οὐδ᾽ εἰ δοκεῖς r L^: οὐδοκεῖσ ϊ, 
593 àv γνῶμα: ἄγνωμα L marg. τὸ γνῶμα L" — 595 ἀφίξεται 
olim Nauckius, ἐπέρχεται Hensius ^ 596 sq. del.D. 602 τόνδε 
ταναῦφῆ Wunderus: τόνδε γ᾽ εὐυφῆ (& supere? L?)L — 608 δώρημα 
τἀνδρί, τῆς ἐμῆς ἔργον χερός Hensius 607 μήϑ᾽ ἱρὸν ἕρκους 
MSchmidtius 608 φανερῶσ L pr. φανερὸν ἐμφανὴς Tri- 
clinius 611 καιρίως στελεῖν Hensius 613 χκλεινῷ κλεινὸν 
Nauckius 614 εὐθέως D., εὐμαρῶς Turnerius 615 ἐπὸν 
μαϑήσεται Billerbeckius: ἐπ᾿ ὄμμα ϑήσεται L 620 πρεσβεύω 
τέχνην Nauckius 621 οὔ τιῦ μὴ σφαλῶ, γύναι, ποτέ 
Turnerius 623 ἔχεις e v. proximo inrepsit: ὧν ἐφεῖσ᾽ Otto, 
ὧν ϑέλεις Wakefieldus 626 σεσωμένα Wecklinus ^ 6928 
del. Nauckius. 4$" om.r 630 ἄλλ᾽ ἔτ᾽ ἐννέποις Blaydesius 
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631 πρῶ: L, πρὶν L^. μὴ πρὼ λέγῃς σὺ Blaydesius 682 τὰ κεῖθεν L 
635 περιναιετάοντες Turnebus 636 Μαλίδα Blaydesius. πὰρ 

λίμναν Triclinius: παρὰ λίμναν L 689 κλέονται Musgravius: 
καλέονται L 642 ἀχῶν Elmsleius: ἐάχων 1, 644 ἀλκαῖος 
xógog'Wecklinus: ἀλχμήνασ vs κόροσ L 645 σοῦται Blom- 
fieldus Elmsleius: σεῦται L ^ 648 παντᾷ Bothio praeeunte D.: 
πάντα L — 649 χρόνον παλαιὸν GHMuellerus 661 τάλαιναν D.: 
τάλαινα 1, 653 'A4omnse αὖ στρωϑεὶς Musgravius 654 ἐπιπόνων &us- 
ρᾶν Erfurdtius: ἐπίπονον ἁμέραν L 667 ποτὶ πόλιν Wakefieldus 
ἀνύσειε L^: ἀνύσεισ 1, 6600 πανέμερος Mudgius: πανάμεροσ L 
601 sq. pessime corrupti. τᾶς πειϑοῦς ἀγκίστρῳ Schneidewinus, 
τᾶς πειϑοῦς συγκχραϑεὶς ἐνδυτοῖς Wecklinus, de quo iam D. 
cogitavit — 662 προφάνσει D. incerta correctione: προφάσει L 
ἐπὶ προφάσει φάρους (— ἐπίπονον ἁμέραν) Hauptius 663 
"m. ἀριστερὰ (ἐστραμμέν᾽ Ὁ) M., καιροῦ πέρα Hensius: περαι- 
τέρω, 66θὅ τί δ᾽ ἔστι δεινόν; εἰπέ, v. Οἷν. Turnerius 610 
ἔργων ἀδήλων Blaydesio praeeunte Nauckius. si quid mutan- 
dum, ἄβουλον ἔργου scripserit M. τῶι L 672 ἣν Erfurd- 
tius: ἂν 5, 678 μαϑεῖν L': λαβεῖν L' (ex 670) 675 εὐέρου 
Valcekenario praeeunte Lobeckius: sós/oo L 671 τῶν ἐκτός 
Herwerdenus αὑτοῦ r: αὐτοῦ L 678 nondum expeditus: re- 
quiritur quale quid Froehlichius temptat καὶ ψήχεται κατ᾽ 
ἔδαφος 619 μάσσον᾽ Blaydesius 680 sq. verba Κένταυρος 
— γλωχῖνε Nauckius del. 684 del. Wunderus 685 τ᾽ δἀᾶ, r 
686 ϑερμῆς r: ϑέρμησ L 687 ἕως νιν Elmsleius: ἕωσ ἂν L 
689 vix sanus: κατ᾽ οἶκον ἐν μυχοῖς Axtius, τὸν πέπλον ἐν δό- 
μοις Heimsoethius, κατ᾽ οἶκον ἐνδυτὸν D. 691 χκάἄϑηκαΥτ: 
καϑῆκα L 698 φάτιν suspectum: φάσμα δέρκομαι ex schol. 
(φάντασμα) Nauckius, δέρκομαι θέαν Blaydesius. an δέρκομαξ 
τι φάσμ᾽ ? cf. D. ad Ο. R. 332 696 del. Dobraeus πρού- 
χρίον r: προὔχρειον 1 698 κατέψηχταιγτ: κατέψιχται L 100 
ἂν βλέψειας r: ἐκβλέψειασ 1, 104 Βακχίας r: βακχείασ L 
708 ὕπο ex schol Nauckius: ὕπερ L 710 u&e9" ὕστερον L 
712sq. abesse malit Nauckius 7156 góvzso τ (Wakefieldus): 
X4 ὥσπερ], 716 φϑείρονθ᾽ ἅπαντα Froehlichius κχνωδάλου 
δὲ Hensius: κνώδαλ᾽. ἐκ δὲ L. (ἐκ δὲ) τοῦδε δὴ Meinekius, 
πκνωδάλου τοιοῦδε δὲ Nauckius 111 ἰὸς αἵματος μέλας verba 
nondum expedita 720 ταὐτῇ Brunckius ὀργῇ 1,', ἀκμῇ Wun- 
derus 128 δεῖν᾽ L ἔργ᾽ ἄδηλ᾽ Turnerius 729 ὅ vov κακοῦ 
Blaydesius, ὅστις κακοῦ Nauckius 780 ἐστ᾽ τ: ἐστιν 1, οἴκοι 
Wakefieldus: οἴκοισ L 731 λόγον L?: χρόνον L 132 non- 
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dum expeditus: κοὐ μή τι λέξεις Hermannus Hartungus, εἰ δ᾽ 
οὖν, τί λέξεις coni. M. conlato v. Ant. 722 “ζαυε linguae: sin 
minus, quid fiio dices?? versum iam Nauckio suspectum del. 
Hensius ^ 735 σεσωμένην Wecklinus 786 μητέρ᾽ r: μητέρα 
c'L 1181 ἀνταμείψασθϑαι Nauckius [1788 aut πρός γ᾽ ἐμοῦ 
aut στυγούμενον vitiosum: πρός γ᾽ ἐμοῦ ᾿ξειργασμένον Froeh- 
lichius 742 sq. μὴ οὐ Nauckius: μὴ L ἂν alterum acce- 
dit e Suida v. οἴμοι. τὸ γὰρ κρανϑὲν τίς ἂν 0. ἂν ἄκραντον m. 
Nauckius. μὴ οὐ τελεσϑῆναι, γύναι v. seq. deleto Hensius 740 
del. Nauckius 146 sq. αὐτὸς et πατρὸς sedes mutare olim 
iussit Nauckius, qui nunc βαρεῖαν ξυμῳ. ἐν ὄμμ. πατρὸς cum 
Deventero delet 747 κοὺ L?: καὶ L 748 ἐμπελάζηισ L, 
corr. L! 749 χρὴ suspectum — 4751 τροπαῖα D.: τρόπαια L 
758 κηναῖόν ἐστιν L 707 ἵμετ᾽ r: ἥκετ᾽ 1 οὐ κενὸς 
FGSchmidtius: οἰκεῖοσ (οἰκοῖοσ vel οἰκαῖοσ pr. L 789 πρου- 
ξεφίεσο r: προὐξεφείεσο L 160 ἐχτελεῖς Blomfieldus 764 
᾿κατήρχετο Meinekius 1601 ἰδρὼς ἀνήει τ: ἴδρῶσ ἂν ἤει L 
προσπτύσσεται Musgravius: προσπτύσσετο L ἱδρῶτ᾽ ἀνίει 
χρωτί, πρὸς δ᾽ ἐπτύσσετο Turnerius 108 ὥστε τέκτονος Υἱχ 
sanum: ὡς ἐκ τέκτονος Herwerdenus, alia alii ^ 770 ἀδαγμὸς 
e Photio 7, 21 Brunckius: óóoyuóc L φοένιος Piersonus 
711 ὡς Wakefieldus: óc L 713 τούτου κακοῦ Wakefieldus 
715 ἤκουσεν (-σε Subkovio teste) L corr.: ἤκουσα pr. ut vide- 
iur 778 πλευμόνων r: zvevuóvov L — óízvs. Elmsleius — 781 
xóyyng Pollucis ope et Lycophronis Alex. 1106 (τυπεὶς σκεπάρ- 
vo πκόγχον εὐθήκτῳ μέσον) M. κόρσης Bothius: κόμησ L 182 
nondum expeditus: διαρραγέντος D., διασπασϑέντος Wakefieldus 
διαρραισϑέντος Heimreichius Beitr. p.B αἱματοσταγοῦς HGraf- 
fius, alia alii 188 ἀνευφήμησεν schol. Eur. Troad. 573, He- 
sychius: ἄνευ φωνῆσ ἐν L 188 Μοκρῶν τ᾽ ὄρειοι πρῶνες 
Ἑῤβοίας τ᾽ ἄκρα Diog. L. 10, 137 196 καλεῖ HStephanus: 
κάλει L 799 μέν μὲ ϑὲς Wakefieldus: μὲν uígec Τὶ 806 
ἢ ξῶντ᾽ ἔτ᾽ ὄψεσϑ᾽ Meinekius, ϑνήσκοντ᾽ ἐσόψεσϑ᾽ Nauckius 
808 Φώιη τ: δίκην. 7 810 προύβαλες v, προυσελεῖς Nauckius, 
προὔλαβεσ L 816 καλός Schol: καλῶσ L. οὖρος ἑἕρπούσῃ 
καλὸς αὐτῇ γένοιτ᾽ ἄπωϑεν 0g9. ἐμῶν Nauckius 821 προσ- 
ἔλαμψεν Hensius 824 ὅ γ᾽ ἔλακεν Blaydesius — 825 Gorog r: 
ἄροτροσ L ἀναπνοὰν Meinekius: ἀναδοχὰν (o ab L* in eraso 
spatio scr, Subk.) L versus nondum persanatus, δωδέκατος 
enim vix genuinum: τελλόμενος ἄροτος Hensius, διόδοτος ἄρ. 
Wecklinus ἀναπνοὰν πελᾶν Nauckius 827 καὶ τάδε Ζεὺς 
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Nauckius 828—830 verba aeque fere vexata ac quae in anti- 
stiropho respondent ἔτι ποτέ (sequitur septem fere litterarum 
spatium) ἔτ᾽ ἐπίπονον L ἐπίπονον Adyot (vel κέίχοι) Brunckio 
praeeunte Schneidewinus 831 φονίᾳ τ: φοινίαι L 888 
πλευρὰ Erfurdtius: πλευρᾶν 1, 884 ὃν ἔτεκε Hartungus ἔτρεφε 
Lobeckius: ἔτεκε L 885 ἀέλιον r: ἅλιον 71 ἕτερον ἀΐέλιον. 
Seidlerus (cf. Seebassi lib. ad Ant. 356 cit. p.14) 887 φλέγματι 
Heimreichius Beitr. p.6: φάσματι L μελαγχαίτα δ᾽ Wakefieldus: 
μελαγχαίτα v L 8898α. genuina scriptura prorsus latet. ϑηρὸς 
ὁλόεντα Ὁ.: vécov 9^ ὕπο φοίνια (φόνια Heathius) δολόμυϑα L (vécov 
9" ὕπο separato versu) ϑέλκτρ᾽ ἐπιξέσαντα Blaydesius 841 
&oxvog Musgravius: ἄοκνον 7, 842 προορῶσα Blaydesius: προσ- 
ορῶσα , δόμοισι Triclinius: δόμοισ 1, 848 ἀΐίσσουσαν Nauckius 
γάμων: κακῶν schol. τὰ μὲν αὐτὰ Nauckio praeeunte Blay- 
desius 844 προσέβαλε (προσέβαλλε pr.) L, corr. D. ἀπ᾽ 
L corr.: ἐπ᾿ L ἀλλόϑρου Erfürdtius: &4109960v L 845 
μολόντ᾽ οὐλέαισι (μολόντα στυγναῖσι Hermannus) συναλλαγαῖς 
Wunderus: μολόντ᾽ ὀλεϑρίαισ ξυναλλαγαῖσ L 854 Ζηνὸς 
κέλωρ᾽ ἀγακλειτὸν D.: ἀγακλειτὸν ἡραηλέουσ L 855 ἐπέμολεν 
praeeunte Triclinio Wunderus D.: ἀπέμολε L αἰκίσαι cum 
Lorenzio Wunderus 857 óloàv νύμφαν Blaydesius 863 
HMIX. Brunckius: 7 L ante hunc versum aut nutricis 
eiulatio excidit velut ἰώ μοι, quae Meinekii opinio est, aut 
chori proanaphonema velut τίς 575, id quod Hensius conicit 
865 τέ φῶμεν Nauckius, τέ φὴς σύ Schenkelius, εὐφήμει Hen- 
sius — 866 οὐκ εὔφημον OWalterus, οὐκ εὔσημον Hensius 869 
ἀηδὴς ed. Lond. 1722 Astius, κατηφὴς Blaydesius: ἀηϑὴσ L 
870 σημανοῦσα Triclinius: σημαίνουσα L 873 καινοποιηϑὲν 
suspectum: πῆμα καινὸν ἀγγελεῖς Nauckius, καινὰ ποῖ᾽ ἡμῖν 
λέγεις Hensius. fort. καινὸν οἴκοϑεν λέγεις 878 ὀλεϑιρία vix 
sanum: τάλαινα δῆτα Gleditschius, τάλαιν᾽ ὄλωλε; Hensius. an 
in €OPIA latet ἔφριξα)ϑ cf. 1044 879 nondum emendatus: 
σχετλίως τὰ (δεινότατα Heimsoethius) πρός ys πρᾶξιν Herman- 
nus, σχετλιώτατ᾽ ἐξέπραξεν Steinharto praeeunte Nauckius, alia 
alii 880 ξυντρέχει suspectum: ξυγκυρεῖ Nauckius, ξυμπέτνει 
(συνέπεσεν schol) Blaydesius. γύναι, ξυντρέχει del. Wunderus 
881—884 nondum expediti διηίστωσεν L 888 αἰχμᾷ Tricli- 
nius (Subkovio teste) Hermannus 886 xovósvrog vel óAósvrog 
Blaydesius; si quid mutandum, στομωϑέντος malit M., cuius 
scripturae vestigium in L exstare suspiceris, ubi στομᾶι (rou& 
L») σιδάρου Erfurdtius: σιδήρου L 888 ὦ μάταιε Her- 

f* 
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mannus: ὦ ματαῖα L τήνδε τὴν ὕβριν Wunderus: τάνδ᾽ 
ὕβριν], utraque correctio dubia, cum de numeris parum con- 
stet: ἐπεῖδες μάταν τάνδ᾽ (nec plura) temptat Nauckius 890 
τίς ἦνεν; φέρ᾽ εἰπέ Wunderus 894 ἁ νέορτος schol.: ἀν fooroc L 
895 δόμοις τοῖσδ᾽ Nauckius qui videndus 896 δ᾽ inser. L! 
898 sq. del . Hermannus 900 γὰρ ἦλϑε Schaeferus: παρῆλθε 
L 901 xoii« vix sanum: an ἕκηλαϑ 4902 ἀντῴη Triclinius: 
ἀντοίη L 908 κρύψασ᾽ ἐμαυτὴν, versum post 914 conlocans 
Hensius, ex alia poetae fabula huc transseriptum coniecerat 
Meinekius: fortasse versus loco suo servari poterit, ubi ἔνϑα 
μή νιν εἰσέδοι (scil. Hyllus) scripseris, et tale quid Campbel- 
lius requiri sensit 904 προσπίτνουσ᾽ Wecklinus 905 γέ- 
vowr ἔρημοι Nauckius: γένοιτ᾽ ἐρήμη L 908 φίλον Naberus 
910 ἀγκαλουμένη Hermannus αὑτῇ — ἐγκαλουμένη Wunde- 
rus 911 del. LDindorfius. καὶ τὰς ἀπάτορας.... ἑστίας 
Reiskio duce Nauckius 918 εὐνατηρίοις D.: εὐναστηρίοις L 
922 εὐνάτριαν Nauckius: εὐνήτριαν L 924 αὑτῆς r: αὐτῆσ L 
ἣ Wakefieldus: ὧι L 928 τῆσδε μωμένης τάδε Meinekius, 
μηχανωμένης τάδε Bergkius 931 πλευρὰς schol. ll. 1, 103 
932 ὁ παῖς add. r 98 ἁλοῦσα ex schol. (zi τῷ ἠπατῆσϑαι) 
Heimreichius Beitr. p. 7 938 ἀμφιπίτνων Wecklinus 941 
κλαίων 9' Wakefieldus 912 βίον Wakefieldus: βέου L, quo 
servato ὁϑούνεχ᾽ εἷς δυοῖν Nauckius 948 τἄνδον Nauckius 
944 ἢ καί τι (κἄτι Herwerdenus) πλείους D., ἢ πλείονας ξῆν 
Hartungus: ἢ καὶ πλείουσ τις L 9406 πρὶν εὖ παρῇ τις conl, 
O. C. 1229 Turnerius, πρὶν ἐκπεράσῃς Nauckius: πρὲν εὖ πάϑηι 
τισ 1, 947 πότερα πρότερον D.: πότερ᾽ ἂν πρότερα L 948 
μέλεα Musgravius, πάϑεα Blaydesius: τέλεα L 9651 μένομεν 
Erfurdtius: μέλλομεν, 9564 ἄπουρος Erfurdtius 955 ἐκποδών 
Herwerdenus 956 ziov Nauckius, Ζηνὸς Triclinius: διὸσ L 
958 μοῦνον sensu cassum, κακῶς διακείμενον interpr. schol.: 
μῶλυν GHMuellerus, alia alii — 960 χωρεῖν δόμους (δόμον Hen- 
sius) προλέγουσιν Wecklinus 961 ἄσπετον ϑέαμα Herwerdenus 
963 ἀηδών Triclinius: ἀηδὼν ξένοι 1 904 nondum persana- 
ius: ἦξ᾽ ὅμηλυς ἦδε τις βάσις GHMuellerus, de ἦξεν iam Mei- 
nekius cogitavit, qui στάσις coni. 966 προκηδομένα τ: προ- 
κηδομέναν 1 βραδεῖαν Froehlichius 969 αἰαῖ, ὅδ᾽ ἀναύ- 
δατος Erfurdtius: oi ei oi «i ὅδ᾽ ἄναυδοσ L 9170 φϑίέμενόν 
νιν Hermannus κάϑυπνον Reiskius 971. 72 ὥιμοι L — 973 
ví γενήσομαι Froehlichius — 977 γέρον τ: γέρων L πῶς φής; 
7 ξῇ γάρ; Meinekius 918 οὐ μὴ ᾿ξεγερεῖς Dawesius: οὐ μήξε- 
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γείρεισ (-εγείρηισ L') Τὶ 982 post ἄπλετον distinxit Vau- 
villerius 985 ἀρρήτοις Subkovius 986 ὦμοι μοι ἐγὼ 
Meinekius 987 ἡ δ᾽ τ, & δ᾽ D., ἅδ᾽ Blaydesius: $0" L 
988 ἐξήδη σ᾽ Wecklinus, i£góqo9" Cobetus: ἐξήιδησ L 991 
βλεφάρων ὕπνον Wecklinus 994 οἵαν οἵων Martinus, οἵων 
οἵαν Wunderus: οἵαν &v9" οἵων ϑυμάτων L 996 ὦ inser. L! 
ἤνυσας, ὦ Ζεῦ Wakefieldus 1000 μανίας ϑάλπος Blaydesius. 
pro καταδερχϑῆναι, quod Froehlichius deleri voluit, καταδερ- 
χϑείς cum Hermanno Erfurdtius 1001 τίς γὰρ ἐπῳδός Blay- 
desius, τίς χειροτέχνης Exfurdtius 1004 πόρσωϑεν Ὁ. ἐδοί- 
μην L? v: ἰδοίμ᾽ ἄν 1, παῦλαν πόρρωϑεν ἴδοιμ᾽ ἄν Hensius 
1005ab εὐνάσαι r: εὐνᾶσαι L, εὐνᾶσϑαι Ellendtius δύσμορον : 
ὕστατον Lcorr. seu var.lect., unde 1006 Ὁ 249^ ὕστατον Hermannus: 
ἐξᾶτέ με δύστανον 1, 1008 ἀνατέτροφας Erfurdtius: ἀντέτροφασ L 
ὅ τι καμμύσῃ Blaydesius 1009 τοτοτοῖγ: τὸ τὸ τοῦ L 1010 
πόϑι δ᾽ ἔστ᾽ Koechlyus 1011 πάντων ἀνθρώπων Wunderus 
οἷς δὴ Wakefieldus 1012 ἐν móvro r: ἐνι πόντωι ἃ; aut πολλὰ 
μάλ᾽ cum Blaydesio aut κατὰ δὲ δρία cum Wakefieldo legen- 
dum 1013 ἐπιτρέψει τ: ἀποτρέψει L verba nondum ex- 
pedita: οὐδὲν ὀρέξει Froehlichio praeeunte Nauckius, ἀἄντι- 
παρέξει Wecklinus, alia alii 1015 κρᾶτα: σάρκα Wecklinus, 
βίᾳ Wakefieldus 1018 ἀνήκει L?, ἂν εἴη Nauckius: &vet- 
κει L 1019 δώμην L σοί τε γὰρ ὄμμα ἔμπλεον ἢ δι᾽ 
ἐμοῦ σῴξειν *mirifice torserunt criticorum ingenia? Meinekius, 
qui ipse temptat σὺ δὲ σύλλαβέ wow τὸ γὰρ ὁρμᾷ ἐς πλέον 
ἢ δίχα σοῦ coxsiv, quo conamine probabilius nemini suecessit: 
lacunosum esse locum suspicatur D. 1021 sq. ϑύραϑεν L!: 
ϑύραξζ᾽ iv L ὀδυνᾶν (ex schol) — f/orvov Musgravius: ὀδύ- 
νὰν — βιότου L . locus nondum persanatus: ἔστι μοι ἔκλυσιν 
ἐξανύσαι Hensius 1023 ὦ παῖ Seidlerus, παῖ ze? Herman- 
nus, ὦ γόνε Nauckius: ὦ παῖ παῖ L 1025 αἰαῖ D.: ἐὲ L 
ἰὼ τ: ἰὼ (à L 1081 ὦ Seidlerus: ἐὼ L Παλλὰς alterum add. 
D. 1034 τὸν φύσαντ᾽ οἴκτειρ᾽ Froehlichius, τὸν φύτορ᾽ (He- 
sychii ope [πατέρ᾽ Blaydesius]) οἰκτείρας D.: τὸν φύσαντ᾽ οἰχκτεί- 
ρασ]1, 1035 ἐμᾶςτ: ἡμᾶσϊ, κληϊδοσ, ἄκου 7  ó r: ὅ, 
erasa post ὅ littera, L (tacet Subkovius) ἐχόλωσετ: ἐχολοσᾶι Τ' 
(Subkovio teste), ἐχόλησεν L* Wakefieldus, ἐλόχησεν Blaydesius, 
ἐδόλωσεν ASpengelius 1087 τὰν Seidlerus: ἃν L 1040 ὦ 
διὸσ αὐθαίμων᾽ L'(L* Subk.) in marg. ante ὦ γλυκὺσ ἀΐδασ 
inserenda: post haee verba posuit Seidlerus “Ἄιδαὰς corrigens 
1042 εὔνασον εὔνασον Turnebus, εὔνασον εὔνασόν μ᾽ Erfurdtius: 
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εὔνασόν μ᾽ εὔνασον L 1044 τάσδε συμφοράς τ: τᾶσδε συμ- 
φορᾶσ L 1045 οἵαις τ: οἵασ L 1046 λόγων πέρα Wun- 
derus 1061 προσῆψεν vel ἐφῆψεν Blaydesius ἐμοῖ L, c ab 
L2 1053 sq. ἐκ uiv ἔγκατα β. σαρκός Wecklinus 1064 πνεύ- 
μονος L'r 1067] πέδῃ Nauckio suspectum 1008 κοὔτ᾽ αὐτὰ 
Elmsleius 1008---60 οὐδὲ quinquies Blaydesivs 109 ϑήρειος 
βία τ: ϑήριοσ βίαι 1 1062 ϑῆλυς φῦσα Steinharto praeeunte 
Nauckius: ϑῆλυσ οὖσα L, quo servato κἄνανδρος φύσιν Turnerius 
1064 παῖς ἐτήτυμος πατρός Hensius 1067 εἴδω L pr., unde 
ἴδω Nauckius 1069 ignorat Cicero Tusc.17,9,20, del. Nauckius 
1071 τὸν πᾶσιν οἰκτρὸν Blaydesius ὥστε r: ὥστισ 1, 1074 
εἵπόμην r schol. Αἱ. 817, ἐπούμην Blaydesius: ἑσπόμην L 1017 
σκέψαι 9' Nauckius: σκέψαι δ᾽ 1, 1080 δύστηνον] ,3: δύσταψον L 
1081 αἰαῖ & τάλας D.: «i αἴ ὦ τάλασ αἱ αἱ (s ε 1.) L 1082 
ἔμαρψεν Nauckius 1091 ὑμεῖς ἐκεῖνοι r ^ κατεστάϑ'᾽ L 109 
διφυᾶ D. 1096 ὑπέροχον Bentleius: ὑπείροχον 7 1098 σκύλακ᾽, 
ἀμαίμακον (δύσμαχον Hensius) τέρας Nauckius 1100 ἐπ᾽ ἐσχά- 
τοις χϑονός vel ἐπ᾽ ἐσχάτοισι γῆς Nauckius 1108 «à» μηκέϑ᾽ 
ἕρπω Blaydesius 1111 κακούργους Cobetus, κακοῦργα Berg- 
kius κἀκπνέων ἐτισάμην Blaydesius 111ὅ ἐπεὶ παρίης 
(πάρεστιν Wunderus, παρείκεις Wecklinus) Heimsoethius 1117 
μὴ τοιοῦτον Mudgius 1119 χλέίειν Wecklinus — 1121 ξυνέημ᾽ 
11: ξυνείημ᾽ 1, κωτίλλεις Nauckius 1193 ὥς 9^ Nauckius: 
oic 9' L 1125 ἀνδροφόντου Blaydesius 1132 αὑτῆς r: 
αὐτῆσ L ἐντόπου Meinekius, οἰκέτου Hensius: ἐκτόπου L 
1136 ἁπλοῦν τὸ ῥδῆμ᾽ Nauckius: ἅπαν τὸ χρῆμ᾽ 1, μωμένη 
Heathius: μνωμένη L 1137 χρῆστ᾽ L 1138 στέργηϑρα 
Nauckius 1139 ἔνδον corruptum: τοὺς νέους γάμους Weck- 
linus. fort. ὡς προσεῖδε τοὺς (vel ovg) εἶδεν γάμους, usitata 
figura et quae verecunde loquentem filium deceat 1141 
Νέσσος τ: vécoo 1 1144 oiyox' ὄλωλα Blaydesius φέγγος 
οὐκέτ᾽ εἰσορῶ Nauckius ^ ipsum versum del. Hensius 1160. 
ὅσ᾽ τ: ὅσσ᾽ 1, 1155 ἡμεῖς δέ σοι πάρεσμεν, v. seq. deleto, 
Nauckius 1156 πράσσειν Brunckius: πράττειν L 1157 
τοὔπος Nauckius, τοὐμόν FGSchmidtius 1158 φανεῖς r: φα- 
vijc L ὁποῖος Ov ἐμὸς καλεῖ γόνος Meinekius, ὁποίου ποῖος 
ὧν ἀνὴρ καλεῖ Hensius 1159 πρόφαντον r: πρόσφατον L 
1160 ἀνδρῶν πνεόντων (βροτῶν mv. mavult FGSchmidtius) D., 
τῶν ἐμπνεόντων Erfurdtius: πρὸσ τῶν πνεόντων L 11061 πέλοι 
L': πέλει L 1164 συμβαίνοντά σοι Wunderus 1165 del. 
Dobraeus 1167 ἐσελϑὼν τ: εἰσελϑὼν L 1169 ἥτις Blay- 



ADNOTATIO CRITICA LXXXVII 

desius τῷ ξῶντι nondum expeditum: μέλλοντι Wunderus, 
χρησϑέντι Hensius 1172 τὸ δ᾽ Wyttenbachius: τόδ᾽ L 1178 
del. Axtius — 1176 σὲ δεῖ γεν. Herwerdenus τῷδε τἀνδρὶ r: 

τῶιδέ τ᾽ ἀνδρὶ 1 1110 μὴ “παμῆναι (πειμεῖναι, ev ab L*, Sub- 
kovio teste) L pr., μὴ ᾿πιμεῖναι deleto ἂν L corr., unde μὴ &ve- 
μεῖναι Meinekius, μή τι τλῆναι Blaydesius. an μὴ φανῆναι cf. 1251 
1177 εἰχαϑόντα r: εἰκάϑοντα L — 1178 ἐξευρόντα suspectum: εὖ 
τηροῦντα Herwerdenus, ἐξορϑοῦντα Wecklinus 1180 τοιάνδε 
γ᾽ ἐλϑών Blaydesius: si quid mutandum, ταρβῶ μέν, εἰ (sic τὴ 
λόγου στ. τ. ἐπῆλϑον malit M. cf.Nauck.ad Ai.510 1181 £u- 
βαλλε τ: ἔμβαλε L 1182 ἐπεισφέρεις (ἐπάγεις schol) Hensius 
1188 ἀρεῖς Blaydesius, εἴξεις Subkovius ἀπιστήσεις 1,1: ἀπιστή- 
σησῖ, 1191 οἶσϑ᾽ ὄντ᾽ ἐν Οἴτῃ (Οἴτῃ Musgravius) Ζηνὸς ὑψέστου 
(sic Wakefieldus) πάγον Nauckius 1198 ἐξάραντά τ: ἐξαιρέντά 
L 1195—98 del. Wunderus πολλὴν δ᾽ — ἀγρίαν ἐλαίαν 
(ἐλαιὸν L) Froehlichius 1203 ποῖ᾽ εἶπας Hensius: ví εἶπασ 
L 1211 y' r: w L 1914 μή τι προσψαύων Blaydesius 
1916 πρόσνειμαι 1,8: πρόνεϊμαι L 1218 κρατ᾽ L pr. 1220 
ὥς γ᾽ Schaeferus, ὡς Wecklinus: ὥστ᾽ L 1221 τοσοῦτον 
δῆτ᾽ Hartungus 1224 προσϑοῦ D.: πρόσϑου L 1925 ἐμοῖ 
L, c ab L» ut 1051 1226 λάβῃ Elmsleius 1228 πιϑοῦ 
Brunckius 1230 τὸ r: τῶν 1, νοσοῦντα Wakefieldus 
1931 ὧδε δρᾶν Groddeckius 1284 σοὶ δ᾽ Schaeferus 1935 
τίς τήνδ᾽ ἄν Froehlichius, τίς ἂν τοιαύτην μὴ ᾿ξ ἀλ. νοσῶν 
scholiorum ope Hensius, πῶς γάρ ποϑ᾽ — ὡς ἔχεις ἔχειν; Tur- 
nerius servato τίς ταῦτ᾽ ἄν 1287 ἐχϑίστοισιν L 1288 ἁνὴρ 
Hermannus: ἀνὴρ L reliqua nondum expedita νεμεῖν 
Brunckius: νέμειν L νεμεῖ (νέμει D.) πατρὶ Erfurdtius, νεμεῖ 
τινα Hensius, νεμεῖ πατρὸς φϑένοντος ὥραν Nauckius (de φϑές- 
vovrog ὥραν Blaydesius quoque cogitat) an in OYNE€MEINE- 
MOI latet οὐδάμ᾽ ἂν νέμοιϑ ut φϑένοντος ὥραν stare possit 
1239 ἀλλὰ δαιμόνων ἀρὰ Blaydesius 1940 ἀπιστήσαντα L!: 
ἀπιστήσαντι L 1941 ὡς νοσεῖς φανεῖς Axlius 1943 ἐς 
πάντα Hartungus 1947 παντελῶς Madvieus 1249 sq. σὸν 
ὃν ϑεοῖσι δεικνὺς (ϑεοῖς διομνὺς Hensius) τοὔργον Dobraeo 
praeeunte Heimsoethius 1264 ue ϑῆῇς (μεϑῆσ 1,1) schol., r: μεϑεὶσ 
L 1256 τελευτὴ τοῦδε τἀνδρὸς r: τελευτῆι τοῦδέ τ᾽ ἀνδρὸσ L. 
verba vexatissima: κέλευϑος v. v. ὑστάτη Bergkius, παῦλά τ. κ. αὖ. 
τελεία Hensius, alia alii. τελευτὴ τῷδε τἀνδρὶ φιλτάτη coni. M. 
1257 τελεσθῆναι Hensius 1959 ἀνακινεῖσϑαι Blaydesius 
1261 πρίουσ᾽ Wecklinus: παρέχουσ᾽ L 1263 vciíovo  Biller- 
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beckius: τελέωσ L 1264 γαΐίρετ᾽ Nauckius, qui versus 1264 
— 69 Herculi continuat, 1270— 74 choro tribuit (personarum 
notas om. L) 1206 δὲ ϑεοῖς r: τὲ ϑεῶν L 1266 5α. &yro- 
μοσύνην εἰδότες ἔργων LDindorfio praeeunte del. Nauckius 
1969 πάϑη del Nauckius 1273 πάντων r: ἁπάντων L 1276 
μελέους Subkovius 1977 καὶ καινοπαϑῆῇῆ Bentleius, καὶ κοι- 
νοπαϑὴ Wecklinus: καινοπαϑῆ L 12765—'18 del. Hartungus 

PHILOCTETES. 

TIOOEZIX. 1 xol παρ᾽ Εὐριπίδῃ post παρ᾽ Αἰσχύλῳ 
add. Bergkius : 

V.9 ἄστειπτοον 71 ante 6 conlocat Nauckius 10 κατεῖχ᾽ 
r: κατείχετ᾽ L 11 βοῶν ἰύξων τ 13. 14 del. EARichterus 
16 9" add. L* ut videtur 18 ἐνθάκησις Nauckio suspectum 
22 ἐκεῖ Canterus: ἔχεν 1. σημαίνειν (σημανεῖς Nauckius) xe 
Porsonus 23 χῶρον τὸν αὐτὸν Blaydesius, χῶρον κατ᾽ αὐτὸν 
Nauckius τόνδ᾽ ἔτ᾽ (τόνδε γ᾽ r) Elmsleius, τοῦτον Nauckius: 
τόνδ᾽ L εἴτ᾽ r: jv 1, 24 κλύῃς r: κλύοισ L. 25 ἴῃ 
Camerarius: εἴη L 29 y' Triclinius: z' L locus nondum 
expeditus: τύπος τ. καὶ στίβου 'cv' οὐχ εἷς τύπος Mudgio prae- 
eunte MSchmidtius, similia alii 30 καταλλιϑεὶς r κυρεῖ 

Schaeferus: κυρῆ L ^ 82 τρυφή Welckerus Burgesius: τροφή 
L 33 στειπτή τ Eustathius, στρωτή Hartungus 84 τἄνδον 
δ᾽ ἔρημα Blaydesius — 38 φλαυρουργοῦ L': φλαυρούργου L 86 
τεχνάσματ᾽ DBlaydesius 87 κείνου suspectum: καλόν γε Blay- 
desius 88 ϑαλπεται Nauckio suspectum 40 ἁνὴρ Brunckius: 
ἀνὴρ L 42 προστείχοι Herwerdenus 48 nondum emendatus: 
φορβὴν Burgesius : ἀλλ᾽ ἢ φ᾽ ἕλωρ ἐδεστὸν coni M. 47 ἕλοιτό 
p: ἕλοιτ᾽ ἔμ᾽ Bergkius et ut videtur L pr. μολεῖν r, μ᾽ ἑλεῖν 
Boissonadius, βαλεῖν. Valckenarius 650—854 (δεὲ σ᾽ ἐφ᾽ οἷς --- 
τί δῆτ᾽ ἄνωγας) interpolatoris manum expertas esse Nauckius 
suspicatur δ45α. nondum expediti ἐκκχλέψεις τ: ἐκκλέψηισ Τὶ 
σε δεῖν ap. ὅ. Δ. à. λέγω Mathiae, es δεῖ — ἐκκλέψεις ὁρᾶν D., 
alia ali ὅπως δόλοισιν ἐκκλ. Gedikius ὅθ ὅταν τ᾽ (ὅταν 
δ᾽ Nauckius) ἐρωτᾷ r δϊ λέξεις Blaydesius: λέγ᾽, εἴμ᾽ ᾿4χιλ- 
λέως παῖς possis, at mutatione non opus. τόδ᾽ οὐχὶ κπρυπτέον 
Nauckius 58 πλεῖν δ᾽ Blaydesius 60 πείσαντες Naberus 
61 μόνην r: μόνην δ᾽], 68 abesse malit Nauckius 64 λέγ᾽ 
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οὖν (λέξον δ᾽ Nauckius) ὅσ᾽ ἂν Gedikius 66 οὐδὲν ἀλγυνεὶ 
μὴ r D.: οὐδέμ᾽ (v superscr. L2) ἀλγυνεῖσ L 16 ἐσόψεται 
Nauckius 16 προσδιαφϑείρω Turnerius 19 ἔξοιδα, moi 
Erfurdtius (μὲν Froehlichius, ro: Blaydesius Campbellius): ἔξ- 
otc καὶ L 81 γάρ vot r τι χρῆμα Turnerius 82 δίέκαιοι 
δ᾽ τ: δέιαιοι 9' 1, 88 ἀναιδὲς vitiosum: εἰς βραχείας ἡμέρας 
Nauckius, εἰς μιᾶς δὸς (cum levi distinctione post βραχὺ) coni, M., 
cf. 480 ἡμέρας τοι μόχϑος οὐχ ὅλης μιᾶς | 83—85 del. EARichterus 
87 πλάσσειν στυγῶ idem 91 οὐ γὰρ ἐξ ἐμοῦ τρόπου, v.92 deleto, 
Nauckius 97 ἐργάνην Blomfieldus 100 τί μ᾽ οὖν Wake- 
fieldus: τέ οὖν (οὐ pr.) μ᾽ 1 101 vitiosus 108 πείϑηται L pr. 
104 ἰσχύος κράτος Nauckius 106 ἐούς γ᾽ Dobraeus: ἐοὺσ L 
106 οὐδὲτ: οὔτε L 107 λαϑόντα Blaydesius 108 δῆτα τὸ 
Vauvillerius, δῆτα τὰ r: δὴ τάδε L 110 λακεῖν L, λαλεῖν L 
ΘΟΥΥ., T 116 ϑηρατέ᾽ οὖν Triclinius, ϑηρατέ᾽ ἂν Elmsleius: 
ϑηρατέα L ϑηρατέ᾽ ἂν γίγνοιτ᾽ ἄρ᾽ Turnerius 117 δωρή- 
ματε Blaydesius 118 οὐκ ἂν ἀρνοίμην τὸ μὴ οὔ Blaydesio 
praeeunte Nauckius 119 αὑτὸς Vauvillerius: αὐτὸσ L κε- 
xAgv) L?: κεκλησ᾽ L xtxÀj ἀνήρ Herwerdenus, κεκλῇό pot, 
si correctione opus, malit M. 121 μνημονεύσεις Herwerdenus 
126 δοκῆτέ τι v: δοκῆτ᾽ (ex Óoxsiv) ἔτι L 126 πέρα σχολά- 
ζειν Nauckius αὖϑις τ: αὖτισ 11 ἐκπέμψω L!: ἐκπέμπω L 
αὖϑις αὖ πέμψω Burgesius 128 del. Herwerdenus 180 αὐδὴν 
μένον L pr. ut videtur σὺ δῆτα, v., v. αὐδωμένων Nauckius 
134 A9dvo Eustathius: ἀϑηνᾶ L σῴζοι Nauckius 135 μὲ 
δέσποτ᾽ Triclinius: δεσποτα μ᾽ L 139 γνώμα r: γνώμασ L 
140 ἀναναν σσεται L pr. 141 σοὶ δ᾽ Triclinius 142 παγκρατὲς 
Schenkelius 144 ἐσχατιᾶξ;ξφν 14 ὄντιν᾽ ἐνοικεῖ Wecklinus, 
ὄντινα ναΐει Blaydesius. an τόνδ᾽ (vo κεῖται 147 ὁπλίτης 
Bergkius 148 χέρα προσχωρῶν (προσχωρῶν τὴ Burgesius 
150 sq. ἄναξ, φρουρεῖν ὄμμ᾽ Triclinius, τὸ σὸν φρουρεῖν ὄμμ᾽ 
Cavallinus, ἄναξ, τὸ φρουρεῖν Nauckius: ἄναξ τὸ σὸν φρουρεῖν 
ὄμμ᾽ L 156 μὴ προσπεσών ut λάϑῃ Hermannus: μή μὲ λάϑηι 
προσπεσὼν L 1061 ἄπεστι L 168 τόνδε: τῇδε (τήνδε r) Blay- 
desius 166 σμυγερὸν σμυγερῶς Brunckius: στυγερὸν στυγερῶσ L 
his ipsis verbis et simul versibus 159—161 deletis systemata 144 
—149 et 162—168 exaequat Benedictus 161 αὐτῷ r: αὑτῶι L 
(αὐτῶι pr. Lamio teste) — 170 μὴ rovc κηδομένουσ L pr. 171 
μηδὲ ξύντροφον Brunckius, μηδὲν (μή του Cavallinus) σύντροφον 
Wecklinus: μὴ (μηδὲ r) σύντροφον 7 1717 ϑεῶν Lachmannus: 
ϑνητῶν L 180 ἴσως vitiosum: γεγὼς Burgesius, τέως 'prius* 
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M. 183 ἀπ᾽ ἀνδρῶν Burgesius ᾿ [84 μετὰ (τ: μέτα L) suspe- 
ctun: πέλας Lehrsius, μέσῳ Meinekius 186 ἀνήριϑμα Blay- 
desius 1875ᾳ. ὀρεία δ᾽ M.: βαρεῖα δ᾽ 1, (βαρεῖ. & δ᾽ Boeckhius) 
ἀϑυροστομοῦσ᾽ Wecklinus: ἀϑυρόστομοσ L 189 sq. nondum 
expediti πικρᾶς οἰμωγᾶς ὕπ᾽ ὀχεῖται Hermannus, πικραῖς 
οἰμωγαῖς ὑπακούει Hartungo Brunckio praeeuntibus Blaydesius, 
πικρὰς οἰμωγὰς ὑποκλαίει Pflugkius, alia alii: πικρᾶσ οἰμωγᾶσ 
ὑπόκειται L 198 παϑήματα κεῖνα Brunckius: παϑήματ᾽ ἐκ- 
εἶνα L 196 ὡς Porsonus: ὅπωσ L 199 ὧιλεται L pr. 
zolv ὅδ᾽ (πρὶν ἂν Dlaydesius) ἐξήκῃ Schaeferus 200 χρῆ- 
ναι Y: χρῆν (χρὴν pr) L 2083 vov add. Porsonus 204 
ἤ που Hermannus: ἦ που L τῷδ᾽ 1| τᾷδε Blaydesius 205 
ἐτύμα τ: ἑτοίμα L, unde βάλλει μέ τοι Nauckius, cf.214 — 206 
στίβον τ: στίβου L 208 ἀχὰ malit Nauckius 209. 218 
nondum expediti ἃδοιάσημα γὰρ ϑρηνεῖ D., ὃ. ϑροεῖ γάρ Her- 
mannus: διάσημα γὰρ ϑροεῖ L 212 ἀνὴρ L 218 σύριγγι 
χέων Blaydesius 214 ἀγροβότας r, ἀγρότας Nauckius: ἀγρο- 
βάτασ L 216 ἐυγάν Blaydesius 2175α. αὐγάξων L, αὐγάξον 
Lceorr. 218 τι γὰρ δεινόν Wunderus, δέ τι δεινόν Hermannus: 
γάρ τι δεινόν L προβ. γὰρ αἴλινον (— διάσ. γὰρ ϑροεῖ) Lach- 
mannus 220 κἀκ ποίας τύχης Nauckius: κἀκ ποίασ πάτρασ L 
(ναυτίλῳ πλάτῃ x) 222 ποίας ἂν ὑμᾶς πατρίδος (πόλεος Heim- 
reichius Beitr. p.18, qui v. 220 πάτρας tuetur) D., ποίας πάτρας 
ὑμᾶς ἂν Hermannus: ποέασ πάτρασ àv ὑμᾶσ, 224 del. Nauckius 
228 κακούμενον Morellius Brunckius, καλούμενοι Meinekius, μ᾽ 
ἀλώμενον loupio Erfurdtio praeeuntibus Wecklinus: καλούμενον L 
καὶ φίλων τητώμενον Seyfferbus — 231 ἁμαρτεῖν τοῦδέ y Wunm- 
derus 234 τὸ καὶ λαβεῖν vix sanum: τό μ᾽ οὐ λαβεῖν Reis- 
kius, τὸ μὴ λαβεῖν ΒΙαγάθδβ᾽ 5. fort. τὸ κἀμπλακεῖν (KATTAA- 
ΚΕΙΝ scriptum, unde KAIAABEIN) c. accus., cf. 231 23" τίς 
τ: τίσ δ᾽ L 241 οἶσϑα δὴ τ: oic9" ἤδη L 242 ὦ ᾽κ φίλης 
χϑονός Blaydesius 244 τῇδε yj Blaydesius 246 δὴ τανῦν 
Buttmannus: δῆτα νῦν L 246 οὐ γὰρ δὴ: οὐν»ρκγὰρ L, post 
οὐ eraso δὴ eodemque ab ΤΙΣ super γὰρ posito 261 ἄρ᾽ add. 
Erfurdtius 268 ἀνιστορεῖς r: ἂν ἵστορεῖσ L 864 ὦ — ὦ τ: 
ὃ --- ὃ 1, στυγνὸς ϑεοῖς Nauckius 256 μηδαμοῖ διῆλϑέ 
ποι Blaydesius, μηδαμοῖ διήλυϑεν (verbis ὧδ᾽ ἔχοντος oi. μ. 'E. 
γῆς deletis) Nauckius 258 σῖγ᾽ ἔχοντες Nauckio suspectum 
265sq. ἀϑλίᾳ νόσῳ Wakefieldus τῆς Auratus: τῆσδ᾽ L | voco 
καταφῷῦ.. τῇδ᾽ Wakefieldus 967 φοινίῳ χαράγματι ex Eusta- 
ihio p.324,60 Schneidewinus 208 προδόντες Turnerius, qui 
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προέντες poterat ^ 271 ἄσμενόν μ᾽ LDindorfius: ἄσμενϑέ μ᾽ L 
272 πέτρᾳ Blaydesius 276 οὗ δή Kvíéala 218 ποῖα δ᾽ 
οἰμῶξαι Burgesius 280 οὐδὲν L pr. 282 συλλάβοιτο L7: 
συμβάλλοιτο L 9285 δὴ r, vv» Wecklinus: οὖν L διὰ πόνου 
Nauckius: διὰ χρόνου L τὸ uiv νοσοῦν οὖν διὰ χρόνου πρ. 
p. temptabat M. 286 βαιᾷ r Turnebus: βαιῆι L 287 τὰ 
πρόσφορα Nauckius 288 ἐξεύρισκεγ: εὕρισκε, 291 δύστηνον 
Canterus: δύστηνοσ L 296 ἐκτρίβων LZ: ἐκϑλίβων L 299 
τὸ μὴ νοσεῖν μόνον (ἔτι Nauckius) Blaydesius 800 τὰ τῆς νήσου 
Linwoodius μάϑε r Burgesius Nauckius 804 Bergkio su- 
spectus 305 τάχ᾽ ἄν τις Hermannus, κατ᾽ οὖν τις Campbellius 
306 ἂν add. L* ἀνθρώπῳ Blaydesius, ἀνθρώποις Schuber- 
tus 308 καί mov r: κἄπου L 809 μετέδοσαν Nauckius 
313 κόποισι Wecklinus, πόνοισι Nauckius, κηκῖσι, si quid mu- 
tandum, malit M. 315 obi Porsonus: οἷσ L 816 ἀντί- 
ποιν᾽ r: ἀντάποιν᾽ L οἷς Ὀ. 9. δοῖέν ποτ᾽ ἄλγους ἀντ. ἐμοῦ 
z. Turnerius 818 ἐποικτιρεῖν Nauckius 319 sq. nondum 
expediti λόγοισ L, λόγωι L* μάρτυς àv λόγοις Gernhardus, 
προστυχὼν Meinekius 324 nondum persanatus ϑυμὸν --- χειρὶ 
Brunckius: ϑυμῶι — χεῖρα L, unde εἴ μοι y. ϑυμὸν ἐμπλῆσαί 
ποτὲ Nauckius. praestat fortasse ϑυμῷ y. πεῖρα πληρῶσαι 
πόϑον (de πὶ in x corrupto cf. O. C. 1604 adn.) 327 sq. ὧδ᾽ 
ἔχων μέγαν (Erfurdiius) χόλον κ. αὐ. ἐν καλῷ ᾿πελήλυϑας Tur- 
nerius 335 τόξοισιν Blaydesius 340. 42 del. Gomperzius 
343 ποικιλοστόμων (-στόνωι Lamio teste) L pr. μετνήλυϑόν us 
νηὶ ποικιλοστόλῳ Nauckius 844 δόλιος Ὀδυσσεὺς Valckenario 
praeeunte Nauckius 349 μὴ οὔ us ναυστολεῖν MSeyffertus 
Blaydesius — 351 εἰ γὰς εἰδόμην RClebbius — versus Meinekio 
suspectus |^ 355 "7 ἄκρον Burgesius: πικρὸν L οὐρίῳ πνοῇ 
Nauckius 361 πρὸς φίλους, ὡς φόμην Blaydesius: poterat 
ὡς ἤκασα, nec tamen correctione opus 362 ὅσ᾽ ἦν propter 
εἰκὸς ἦν inrepsisse Nauckius suspicatur 861 κἀγὼ ᾿πακούσας 
Bothio praeeunte Nauckius (κἀγὼ ᾿ξακούσας Blaydesius, ἐγὼ δ᾽ 
ἀκούσας Wecklinus): κἀγὼ δακρύσασα], 869 ὦ σχέτλιοι (σχε- 
τλίω Turnerius) ᾽τολμήσατ᾽ Musgravius ^ 370 πρὶν μαϑεῖν ἐμέ 
Turnerius, πρὶν μολεῖν ἐμέ Hartungus 811 ὁ δ᾽ τ: ὅδ᾽ L 
πλησίος Blaydesius ἦν κυρῶν Brunckius: ὧν (ὧν pr. Lamio 
teste) κύρεν L (ὧν κυρεῖ Wakefieldus) 3872 δεδράκασ᾽ Nauckius 

' 880 post ταῦτ᾽ interpungit D. 882 κἀξονειδίσας Wecklinus 
888 αἰτιῶμαι κεῖνον r: αἰτιῶμ᾽ ἐκεῖνον L 888 τρόποισι Nicol. 

" 

progymn. rh. gr. I. 294. Schneidewinus 393 ἃ Τμώλιον 
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Iloxr. Lindemannus, ἁγνὸν μέγ᾽ ἃ IL Weckhlinus 5899 παρ- 
εδίδοσαν r: παραδίδοσαν L 403 Μαρτίου r: λαερτίον L γέ- 
ρας ὑπέρτατον Nauckius 40 καί μοι προσᾷδον (scil σύμβο- 
λον) Turnerius ὥστε γιγνώσκειν μ᾽ ὅτι Blaydesius . 409 
δὲ βαιον 1, pr. μέλλεν 411 ἠνέσχετο Porsonus Blomfiel- 
dus 418 τἄμ᾽ ἐσυλήϑην Nauckius- 414 ἀλλ᾽ ἦ χοὗτος r, 
ἦ γὰρ χοὗῦτος MSeyffertus: ἦ χοὗῦτοσ L — 415 φρόνει Burgesius 
417 λαερτίου L' (Lamio teste) r Blaydesius 420 "Aoystow Υ: 
ἀργείωι L 491 τί δ᾽ ὃς r, correctione incerta: τέ δ᾽ à L 
(ὦ L', eadem m. [L? Lamio teste] ὃ superscr.) τί δ᾽ αὖ 
Hermanno (qui Hesychii ope τέ δ᾽ αὖ σταδαῖος) praeeunte 
Schneidewinus, τέ δ΄; οὐ Burgesius, τί γὰρ ὁ Badhamus, alia 
ali. an τί δ᾽; £9" ó? cf. 412. 4165 499 τά γε: τάχα τ Her- 
mannus, τάχ᾽ ἂν Blaydesius —— 423 κάκ᾽ ἐξήρυκε: κἀξεκήρυξε LZ, 
unde κάκ᾽ ἐξήρυξε Blaydesius 436 vexatissimus quidem, non- 
dum tamen expeditus ὃς παρῆν, γόνος Musgravio praeeunte 
Hermannus D.: ὅσ περ ἦν γόνοσ (μόνος var. lect. in schol) L 
ὕσπερ ἦν γάνος Vngerus, ὃς παρῆν γονεὶῖ (πόνοις Arndtius) 
Sehneidewinus, φροῦδός ἐστ᾽ ἄρδην γόνος (ἐκ Μέμνονος M.) 
FGSchmidtius, ἥδιστος pro ὅσπερ ἦν Heimsoethius, pro 44vré- 
Aoyog Schubertus 496 δύ᾽ αὖ τώδ᾽ ἐξέδειξας (δύ᾽ αὐτὼ δ᾽ 
ἐξέδειξας 1,5) Porsonus: δύ᾽ αὕὔτωσ (αὕτωσ corr.) δεὶν.. ἔλεξασ 
L, unde δύ᾽ αὐτὼ τὠδ᾽ (δύ᾽ αὖ τὠδ᾽ ἄνδρ᾽ RClebbius) ἔλεξας 
Kaibelius Herm. XIX, 254 428 gs): ϑεοὺς τί δῆτα δεῖ σκοπεῖν 
(hoe voluit, non quod coniecisse fertur φεῦ φεῦ" ϑεοὺς τί δεὶ 
σκοπεῖν) Heimsoethius 429 ἔστιν ἐνθάδ᾽, ὅντινα Blaydesius. 
fortasse loci verbositas, in qua iam Wakefieldus offendit, fal- 
sario tribuenda est, poetae autem Ὀδυσσεὺς δ᾽ ἔστιν αὖ καὶ 
φῶς ὁρᾷ vel tale quid nec plura 481 δεινὸς σοφιστὴς 
Nauckius 434 ὃς σοῦ Hemsterhusius: ὅσ σοι L 435 σ᾽ iv 
βραχεῖ Erfurdtius: cs βραχεῖ L 481 αἱρεῖ r: αἴρει 5. 441 
ποίου δὲ τ Florens Christianus: ποίου τὲ L τοῦτο Brunckius 
λέγεις r 448 ὃς οὐκ àv ἠδεῖτ᾽ εἰς ἅπαντ᾽ εἰπεῖν Blaydesius 
444 ἐῴη L': ἐὼν L 44 οὐκ εἶδον αὐτός Burgesius δὲτ ἔτ᾽ 
Υ: δέ τ΄ L 446 οὐδέν πω τ: οὐδέπω L 460 γρηστὰ πρου- 
σελοῦσ᾽ Nauckius: χρῆστ᾽ ἀποστέλλουσ᾽ L 451 χρῇ) πῶς 
δ᾽ αἰνεῖν Blaydesius 452 nondum expeditus τὰ Qu, 
ἐπαινῶν τοὺς ϑεούς, εὕρω κακά Musgravius, τὰ ϑεῖ᾽ ἐρευνῶν 
τ. ὃ. εὕρω κακούς Schneidewinus 455 εἰσορᾶν φυλάξομαι r 
456 ὅπου δ᾽ Burgesius Hermannus: ὅπου 9' (y L') 71. ὅπου 
τὸ χεῖρον Nauckius, v. 458 CWaltero auctore damnans 457 
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δειλὸς Brunckius: δεινὸσ L 460 μόνῳ Suidas s. v. στέρξω 
versum del. Nauckius 460 εἴκῃ L corr, ζῇ Cavallinus: ἥκη L 
410 ἕκτης vel ἵκτὴρ Meinekius λέπῃς L': λείπηισ L 412 
ἐνναίοντα L*: ἐννέοντα L 4714 νοσήματος Blaydesius ^ ver- 
sus Nauckio suspectus 4170 sóxAeég suspectum: εὐχερές Do- 
braeus (εὐμαρές Nauckius, εὐπετές Turnerius), εὐφιλές Vauvil- 
lerius — 477 col δ᾽ ἐκλιπόντι τόνδ᾽ Blaydesius 478 σώσαντι 
Blaydesius 480 ἡμέρας cor Burgesius 481 ἐμβαλοῦ τ, εἰσ- 
βαλοῦ Meinekius: ἐκβαλοῦ L ὅποι (cum Wakefieldo) ϑέλεις 
νεώς Nauckius 482 πρύμνην Elmsleius: πρύμναν L ὅπου Τ 
485 προσπίτνῶ L 489 Εὐβοιῶς ORiemannus apud Turnerium, 
Ἑῤβοίᾳ Musgravius: εὐβοίασ L 491 Τραχινίαν τε δέραδα καὶ 
Toupius, Τρ. τὲ δειράδ᾽ ἢ Piersonus, Τρ. δειράδα τε καὶ Hea- 
thius, Τραχίνιόν τε πρῶνα καὶ Wunderus: τραχινίαν τε δει- 
ράδα καὶ 1, 498 παλαιὸν Triclinius: παλαιὰν 1,, πάλαι 
ἂν L? 494 βεβήκῃ τ, βέβηκε Elmsleius: βεβήκοι L ἴγμέ- 
votg r: ἱκμένοισ 71 4906 πλεύσαντα Blaydesius: praestat fort. 
κέλσαντα. δόμους Wunderus: óóuo:w L 498 οἴμοι Valcke- 
narius | 502 πάντ᾽ ἄδηλα Wakefieldus, πάντα κοινὰ Dobraeus 
505 τὸν βίον suspectum: τάκ ϑεῶν Blaydesius 507 ἔλεξε 1, 
509 ἀϑλ᾽, οἷα Porsonus: &94' ὅσσα L λάχοι Herwerdenus: 
aut hoc restituendum aut ἴσχοι, quod magis etiam strophici 
versus numeris convenit 510 πικρῶς Nauckius 611 ἐγώ 
νιν 'Todtius 612 τῷδ᾽ ὄνασιν Nauckius δΙ1δ μετατιϑέμενος 
ex schol. Brunckius: μέγα τιϑέμενοσ L ἐπιμέμονεν τ: ἐπεὶ 
μέμονεν 1, 517 τὰν ϑεῶν Hermannus: τὰν ἐκ ϑεῶν L 
519 ὅρα σύ τοι μὴ νῦν μὲν εὐχερὴς τις ἧς Nauckius, similia 
Blaydeésius Cavallinus 521 οὐκέθ᾽ αὑτὸς τ: oOxí9 αὐτὸσ L 
523 ἕξηισ L! 526 εἰ δὴ (εἰ δ᾽ οὖν Hensius) δοκεῖ Nauckius 
528 ἔκ ve Gernhardus: ἐκ δὲ (γε 1177 583 προσκύσαντεδ L 
τὴν ἔσω verba nondum expedita: προσκύσαντε Γῆν ἔσω (γῆς 
ἕδος Wecklinus) Schneidewinus, προσκύσαντες Ἑστίαν Bergkius 
534 εἰς οἴκησιν Bergkius Schneidewinus: εἰσοέκησιν L 538 
κακά ΤΙΣ; τάδε L ^ 539 usívousv Wakefieldo praeeunte Blay- 
desius, σταϑῶμεν Hensius. an ἐπίσχετον τὰ δρώμεν᾽ ὃ scil. pro- 
fectionem δύο r: δύω L 540 del. Hensius 541 αὖϑις 
r, αὐτίκ᾽ Blaydesius: αὗτισ L 546 τύχῃ δέ vo Blaydesius 
zoóg ταυτὸν L*: πρὸσ αὐτὸν 1, ῦ41. 49 πλέω yàg — ὡς δ᾽ 
ἤκουσα Reiskius 548 ἐξ Ἰλίου τ 550 συννεναυστοληκότες 
Dobraeus: of νεναυστοληκότεσ L ὕθδ2 τὸν ἴσον L pr. 554 
ἀμφὶ σοῦ νέα Auratus: ἀμφί σ᾽ οὕνεκα L δῦ] σῆς προμηϑίας 



XCIV ADNOTATIO CRITICA 

MSeyffertus 558 ἀσφαλὴς requirit Burgesius, qui poterat εἶ 
μὴ κακὸς πέφυχ᾽ ὅδ᾽ (πέφυκά γ᾽ Blaydesius), ἀσφαλὴς μενεῖ 
559 ἅπερ γ᾽ ἔλεξας r, ὁποῖ᾽ (ὅπως Nauckius) £4. Weilius, ἅπερ᾽ 
προύλεξας Hartungus, alia alii: ἅπερ ἔλεξασ L. an ἅπανϑ'᾽ 
ἅλεξας 563 ἢ δόλοις Nauckius ^ 566 xo9" ἡμῶν Nauckius 
667 vix sanus: ὡς δρώμεν᾽ ἴσϑι ταῦτα vel ταῦτ᾽ ἐξεπίστω (σὺ 
ταῦτ᾽ ἐπίστω Nauckius) δρώμεν᾽ Blaydesius ^ 568 αὐτόστολος 
Nauckius 5671 ἐγώ r: ἔσω 1, 512 αὖ Dobraeus, οὖν Dis- 
senus: ἂν 574 ἃν Heathius: ἀν L (ἂν r) 580 οὐκ οἶδ᾽ 
ἐγώ Nauckius, mox λέγειν σαφῶς ὃ λέξει idem ὅ82 δια- 
βάλῃς τ: διαβάλληισ L 584 χρηστά 8᾽ Dobraeus: χρηστά γ᾽ 
L 585 ἐγώ εἰμ᾽ L, ἐγὼ ^w 1, corr., ἔγωγ᾽ Nauckius 586 
"vos(Óng τ: ἀτρείδαισ L — 587 λόγων Burgesius: λόγον L .— 588 
μηδὲν Linwoodius 590 rí9ov λέγων Wecklinus 592 del. 
Herwerdenus 593 ἦ μήν νιν Elmsleius 598 sq. minus 
impediiam quam quae traditur verborum structuram sie fere 
adsequamur: τίνος δ᾽ ᾿ἀτρεῖδαι πράγματος χάριν χρόνῳ τοσῷδ᾽ 
ἐπεστρέφοντο τοῦδ᾽ οὕτως ἄγαν; verba ᾿ἀτρεῖδαι τοῦδ᾽ ἄγαν 
οὕτω χρόνῳ τοσῷδ᾽ propter 600 del. Nauckius 600 ὅν γ᾽ 
Heathius: ὅν τ᾽ L 601sq. ϑεῶν δέκη (vel βλάβη: δίκη iam 
Nauckius) καὶ νέμεσις, αἵπερ APallisius: si quid mutandum, ϑεῶν 
ἀρὰ (cf. Trach.1239) malit M. 609 "4yotoig ἐν μέσοις Blaydesius 
611 sq. ὡς οὐ μή z. πέρσειαν Elmsleius, ὡς οὐ δή (r) z. πέρ- 
σοιεν Nauckius, ὡς οὐκ ἄν π. πέρσειαν Blaydesius. an ὡς οὐ μή 
π. ἕλοιεν, quod proclivi post πέργαμα errore in πέρσοιεν abierit? 
613 ἄξοιντο Blaydesius 614 ἤκουσ᾽ r: ἤκουσεν L γόνος τ 
618 sq. καὶ καρατομεῖν ἐφεῖτο τῷ ϑέλοντι τῶνδε μὴ τυχών 
Nauckius 621 κεἴ τινος κήδοι᾽ ἔτι FGSchmidtius 622 ἡ Ὑ: ἢ L 
625 εἰς φῶς Nauckius ἂν ἐλϑεῖν idem: ἀνελϑεῖν L 626 ὅσ᾽ 
οἶδ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽ Turnerius 680 ἄγοντ᾽ 1,1: ἄγονθ᾽ L. λόγ. 
μαλϑ'.. πείσαντα δεῖξαι ϑέντ᾽ vel tale quid (ζῶντ᾽ Schubertus) 
Blaydesius 631 οὗ ϑᾶσσον Welckerus, 7 ϑᾶσσον Schneide- 
winus: οὔ (00 Lamio teste) ϑᾶσσον L 636 ógífy Reiskius: 
ὁρίζει L ἕως — ὁρίζει Hermannus 637 sq. del. Bergkius 
639 roóx τ: τοῦ L ἀνῇ Piersonus: ἄηι (gl. παρῆ) L 642 
οἶδ᾽ Doederlinus: οὐκ (οὔκ᾽ Lamio teste) L — an vero praestat 
εὖ γ᾽" ἀλλά —? cf. 821 εὖ γ᾽, ὦ τέκνον, Plat. rep. 8616 εὖ γε 
σὺ ποιῶν" ἀλλὰ κτλ. 644 κλέψαι τι Bergkius: κλέψαι τε (ou 
τε in 110.)1, 64 λαβόνϑ᾽ Dobraeus (cf. Wyttenbachium bibl. 
cr. VI 55) 647 oi πολλῶν ἄγαν Reiskius 648 ἔπι ed. 
Lond. 1758 (1722?) Wakefieldus: ἔνι L 649 τάχιστ᾽ ἀεὶ 
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Turnerius, μάλιστα, παῖ Hensius 660 πάνυ suspectum: πόνον 
(πόνου τὴ Reiskius, ταχύ Meinekius, πάλιν Nauckius, alia alii 
655 ἄλλα γ᾽ £69" τ, ἔστιν ἄλλ᾽ Hartungus, ἄλλ᾽ ἔτ᾽ ἔσϑ'᾽ Hensius, 
alia alii: ἀλλ᾽ £69" L οὐ γὰρ ἄλλ᾽, ἔξισϑ'᾽, ἃ f. temptabat M. 
cf. 980 657 βαστάσαι σφε Blaydesius 661 εἰ μὲν ϑέμις 
Reiskius πάρες nondum expeditum 668 τόδ᾽ Υ: τότ᾽ L 666 
πέρα (πέραι L) corruptum: πάλιν Blaydesius, κάρα Cavallinus 
668 καὶ στόματι ὃ. Musgravius 669 μόνῳ Nauckius 671---Ο78 
del. D. 674 καί σ᾽ ἐπεισάξω Turnerius 611 sq. nondum 
persanati. τῶν add. Porsonus, at vide Phil. Ruudsch. II, 487. 678 
Ἰξίον᾽ ἀν᾽ ἄμπυκα δὴ δρομάδ᾽ D.: ἰξίονα κατ᾽ ἄμπυκα δὴ δρομάδα 
δέσμιον L ἔβαλεν (ἔβαλ᾽ ὁ Wakefieldus) Hermannus: ἔλαβ᾽ 
óL Ἰξίονα del. Erfurdtius Hermannus, quibus ducibus κατὰ 
δρομάδ᾽ ἄμπυκα (ἄντυγα cum Musgravio Nauckius) Schneide- 
winus 682 ἐσίδων μοῖραι L pr. 684 οὔ τι νοσφίσας 
Schneidewinus 685 ἴσος ὧν ἴσοις Lachmannus Schultzius, 
ἴσος ἔν γ᾽ ἴσοις Hermannus: ἴσοσ ἐν ἴσοισ 1, 686 sq. desperati, 
quorum certa emendatio nemini contigerit, cf. antistr. ὠλέ- 
xs0/ D.: ὥλλυϑ᾽  ᾿ ὧδ᾽ ἀτίμως (&voínvog Linwoodius) 
Erfurdtius: ὧδ᾽ ἀναξίωσ L τόδε τοι ϑαῦμά μ᾽ ἔχει D.: τόδε 
ϑαῦμ᾽ ἔχει ue 1, — fort. τόδε ϑαῦμ᾽ εἶχέ μ᾽ ἀεί 688 &ugi- 
πλάχκτων Exrfurdtius: ἀμφιπλήκτων 1, κλύων r: xAvtov L 
690 βιοτὰν ἀνέτλα Nauckius 691 nondum expeditus. ἕν᾽ αὐτός 
οἵ πρόσουρος Meinekius, /»' αὐτὸς ἦν οἰκουρός Blaydesius. an 
ἵν᾽ "Aidog ἦν πρόσουρος 00x ἔχων κάσιν Oberdickius 692 
τιν᾽ ἔγχωρον Vauvillerius 695 οὐδ᾽ ὃς Erfurdtius, ὃς τὰν 
Hermannus: οὐδ᾽ 0c τὰν L 6096 ἐχμάδα Reiskius 698 ἐμ- 
πήρου ποδὸς Vauvillerius φύλλοις r: φύλλοισι L 699 εἴ τι 
ἐμπέσοι Mudgio Wakefieldo praeeuntibus D., εἴ τὶ. συμπέσοι 
M8eyffertus 700 ἐκ γαίας D., ἔκ τι γᾶς Hartungus: ἔκ τὲ 
y&c L ἑλών Reiskius: ἑλεῖν L 701 εἷρπε Bothius: ἕρπει L 
ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ τ: ἄλλου τ᾽ ἄλλαι 1, 702 ὡς τ: Qc L 7ἠ04βα. 
πόρου Wakefieldus, πόνου Gleditschius: πόρον L ἐξανείη 
Hermannus: ἐξανέησι (ἐξανείύκησι pr.) L 711 πτανοῖς (oig 
ἀἁνύσειε Brunckius: zrovóv ἀνύσειε πτανοῖσ L πορίσειε Blay- 
desius 7114 πώματος L': πόματοσ L 7186 δεκέτη χρόνον τ 
Nauckius 716 λεύσσων r: λεύσσειν 1, εἴ που Musgravius 
(cf. tamen v. antistr.): ὅπου L σταγόν᾽ (cum FSchultzio) εἰσ- 
ido» Gleditschius — 717 αἰεὶ πόδ᾽ ἐνώμα Wakefiéldus — 719 
παιδὶ συναντήσας Froehlichius: παιδὸσ ὑπαντήσασ L 128 
πατρίαν Porsonus: πατρώιϊαν L 125 ΜΜαλιάδων Erfurdtius 



XCVI ADNOTATIO CRITICA 

126 ὄχϑας Hermannus: ὄχϑαισ L 728 πᾶσιν (πᾶσι Τὴ vix 
genuinum: ἀνὴρ ϑεὸς πλάϑει ϑεοῖς Hermanno praeeunte 
Schneidewinus 780 ἕρπ᾽, εἰ σϑένεις ed. Lond. 1747 τί δή 
ποϑ' ὧδε κάκ τένος λόγου c. Nauckius ^ 733 τί δ᾽ ἔστιν Er- 
furdtius 7868α. ὦ ϑεοί. NE. τί τοὺς ϑεοὺς ὧδ᾽ ἀναστένων κα- 
λεῖς anonymus diar. cl. Lond. I. 337, ὦ ϑεοί. NE. τί τοὺς ϑεοὺς 
ἀναστένων καλεῖς D.: (o ϑεοί (extra vers.). NE. ví τοὺσ ϑεοὺσ 
ἀναστένων καλεῖσ L (οὕτως post ϑεοὺς add. r) 741 δέ τῷ 
r: δὲ τῶ 7 142 ὄλωλα Turnebus τὸ καχὸν οὐ δυνήσομαι 
Blaydesius, τοὐμὸν οὐ δ. κακὸν Nauckius 148 8q. διοέχομαι 
διοίχομαι Nauckius 140 βρύκομαι τ: βρύχομαι L βρύ- 
κομαι" παπαῖ παπαῖ Nauckius 746 ἀπαππὰ παῖ, παπαπ- 
παπαππὰ παππὰ παῖ Hermannus: ἀπα. παπᾶ. παπᾶ. παπᾶ. 

παπᾶπαπαϊ Ll 148 πάταξον, εἶ᾽, ἄκρον πόδα Turnerius 751 
τί δ᾽ ἐστὶ τοῦτο νεοχμὸν Υ 752 καὶ στόνον στήσας ἔχεις 
Nauckius 768 τί δ᾽ ἔστιν r Erfurdtius 164 παππα- 
παππαπαῖ (τ) Hermannus: πάππαπαάππᾶπαϊ L "751—154 post 
1839 inserit Schenkelius, abesse malit Wecklinus Berl. Phil. 
Wochenschr. IV 1376 . 758 roózsícoyQo ex τοὐπέσαγμα L, τοῦ- 
πίσιγμα Bergkius ^ 758 sq. nondum expediti. πλάνοις ἴσοις 
Bothius, λήγει γὰρ αὐτὴ διὰ χρόνου πλάνοις νόσος ὡς ἐξεπλή- 
σϑη FGScehmidtius, ἥκει — ἴσως ὡς ἐξεπλήσϑη φλέψ. ΝΕ. ἑὼ 
δύστηνε σύ Arndtius, alia alii 160 διὰ πόνων πολλῶν φϑαρείς 
Wakefieldus 161 δῆτα add. L?, χερσὶ MSeyffertus: om. L 
767 ἐξήκῃ r Brunckius, ἐξανῇ Schneidewinus 169 ἕκηλον 
εὕδειν μ᾽ τ Blaydesius — 771 μηδ᾽ D.: μήτ᾽ L μηδέ vo τ: μὴ 
(μή corr.) τέτωι 1 112 μεϑεῖνε 1 ταῦτα add. r 171 ὅπως 
suspectum: μηδάμ᾽ (uijro9" Herwerdenus) ὡς Heimsoethius, μηδ᾽ 
ὁποῖ᾽ Turnerius 180 xol εὐσταλὴσ L 782 ἀλλ᾽ i69", ὀκνῶ, 
παῖ, μὴ ἀτελὴς εὐχὴ τύχῃ alis inde a Camerario praeeuntibus 
M.: ἀλλὰ δέδοικ᾽, ὦ παῖ, μή μ᾽ ἀτελὴσ εὐχή Τὶ 188 φοίνιον 
τ: φόνιον 7 784 προσδοκῶ 1,1: προσδοκεῖ L 186 sipyacor 
Hensius, ἐργάξει Wecklinus 1789 φύγητε r: φύγοιτε L 190 
ὀτοττοῖ Nauckius 192 f4ow' ἄλγησις Wakefieldus — 794 Me- 
γνέλαέ τ᾽ Aydusuvóv τε Blaydesius 796 /ó μοι Nauckius: ὥμοι 
μοι L 798 δύνᾳ Porsonus: δύνηι L οὐ ϑέλεις Blaydesius 
800 ἀνακυκλουμένῳ Toupius. versum del. Turnerius 806 
σιγῶ πάλαι δὴ Mollweidius. τἀμφὶ σοὶ Blaydesius 801 ἀλλ᾽ 
ὦ τέκνον μοι Nauckius 809 καταλίπῃς L?: καταλείπηισ L 
812 ὡς οὐ ϑεμίστ᾽ Wunderus, ἐμοὔστι Hermannus: ἐμοί ᾽στι L 
818 μενεῖν τ: μένειν L 815 ἦ παραφρονεῖς αὖ Meinekius 
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λεύσηισ L pr. ut videtur 818 μεϑέημ᾽, εἴ τι δὴ Hermannus: 
μεϑίημι (μεϑείημι pr. τέ δὴ L εἴ τι δὴ πλέον πονεῖς 
FGSehmidtius 828 ἴδρώς τε Buttmannus 821 ἄλγεος Her- 
mannus 828 εὐαὲς Hermannus: εὐαὴσ L 829 εὐαίων alte- 
rum add. Turnebus 880 ἀντίσχοις Brunckius, ἀμπίσχοις Bur- 
gesius: ἀντέχοισ L 881 τάνδ᾽ ἀχλύν Reiskius 832 i9" 
ἴϑι μοι παιήων D.: ἴθι ἴϑι μοι παιών L 88 ὁρᾶς, εὕδει Her- 
werdenus Wecklinus 836 uévousv Erfurdtius 838 πολύ 
τι üdd. Hermannus 4842 ἔργ᾽ ἀτελῆ Blaydesius 846 φάμαν 
Triclinius, φάτιν Nauckius: φήμαν L — 851 ἐξιδοῦ τ: ἐξίδου L 
ὅπῳᾳ Schneidewinus, ὅπερ Hermannus: ὅ τι (ὅπως gloss. L 852 
ὧν L, ὃν L* οἶσϑα γὰρ ὃν αἰδοῦμαι RClebbius 808 ταύ- 
ταν r: ταὐτὰν 1, τούτων D.: τούτωι 1, ἴσχεις L?: ἔχεισ 1 
854 πυκινοῖς r: πυκινοῖσιν ἴ, 856 ἁνὴρ Brunckius: ἀνὴρ L 
859 verba ἀλεὴς ὕπνος ἐσϑλὸς (ἀλέὴσ ἐσϑλὸσ ὕπνοσ L, transp. 
L?), quae parenthetice dicta Musgravius statuit, pro spuriis 
Hartungus habet, nondum expedita: ἀδεὴς Reiskius, ἀδαὴς 
Blaydesius 860 οὐ φρενὸς Todtius Oberdickius: οὔ τινοσ L 

861 ἀλλ᾽ ὥς τίς v Hermannus D., ἀλλά τις ὡς Wunderus: ἀλλ᾽ 
ὕὅστισ (c superscr. L 862 ὁρᾶν Todtius βλέπ᾽ εἰ Hermannus: 
βλέπει 1, 868 τόδ᾽ L pr. ἀμᾷ D. 866 ἀνὴρ L 867 sq. 
yéyn9" ἰδὼν ἄελπτον ἐπικούρημα MSchmidtio Blaydesio prae- 
euntibus Nauckius 871 ἰδεῖν παρόντα Cavalinus 872 οὔ 
τὰν ᾿Δτρεῖδαι Blaydesius εὐφόρως vel εὐπετῶς Brunckius, 
εὐκόλως Wakefieldus, alia alii: εὐπόρωσ L 818 ἁγαϑοὶ (of 
᾽γαϑοὶ r) Brunckius: ἀγαϑοὶ L 876 γέμειν Nauckius 818 
λώφησις (ut iam FGSchmidtius) εἶναι κἀνάπαυλά τις Turnerius, 
κἀνάπαυλ᾽ ἤδη blaydesius 819 5α. Wecklino suspecti σὺ 
δέ μ᾽ ἀνάστησον Blaydesius 878. 881 coniungit Zippmannus, 
simul 880 delens et 879 in versus 889 deleti locum substituens, 
Nauckio probante 884 cov r: σοι L 887 ἀροῦσι Blayde- 
sius, στήσουσι CSchirlitzius 892 συνναέειν ὁμοῦ Blaydesius 
894 ὀρϑώσει us, παῖ Herwerdenus, ὀρϑώσει μ᾽ ἔτι malit M. 
895 δῆτ᾽ àv Schaeferus: δῆτα L ye r: λέγε 1, 896 λόγων r 
897 στρέφειν ἔπος Nauckius 901 ἔπεισεν r: ἔπαισεν 7, 902 
αὑτοῦ r: αὐτοῦ 1, 904 τοῦ ᾿μφυτευϑέντος Turnerius: τοῦ 
φυτεύσαντοσ L 906 πάλαι 1,1: πάλιν L 907 ye r: τε L 
οἷς δ᾽ τ: οἵ δ᾽ L pr., οἷσ τ᾿ ΤΙΣ (Lamio teste, qui oícó" primariam 
scripturam in L esse tradit) οὐ δῆτ᾽ ἐν οἷς γε δρᾷς" ἐφ᾽ οἷς 
δ᾽ αὐδᾷς ὀκνῶ Nauckius 910 ἀνὴρ, μὴ ᾽γὼ τ: μὴ κἀγὼ 1, 
γνώμων Naberus: γνώμην L 912 sq. λυπηρῶς δ᾽ ὅτι πέμπειν 

SoPHOCLES. g 
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σε μέλλω ex schol Cavallinus 913 πάλαι L': πάλιν; 916 
τὸν r: τῶν L στόλων L pr. versum del Wunderus 917 
τί μ᾽ εἶπας Valckenarius 928 ὄλωλα Nauckius 994 τὰ add.r 
920 ποιεῖ τ: ποεῖν L. 997 δεῖμα L': δῆμα 1, λῦμα Nauckius, 
ὦ πῦρ σύ, παιπάλημα Valckenarius (cf. Naberum Mnem. n. s. 
X, 142) 928 εἴργασαν Elmsleius 938 μὲ μὴ ἀφέλῃς (ἀφέλῃ 
Elmsleius) ed. Lond. 1747: μή μ᾽ ἀφέληισ 1, 989 del. Nauckius 
942 προϑείσ L pr. 940 ἑλὼν r: ἑλῶν wu L 960 ἀλλ᾽ add. 
Turnebus ἐν σαυτοῦ τ 952 σχῆμα 1,1: χρῆμα L 954 
αὐανοῦμαι LZ: αὖ ϑανοῦμαι L 956 τοισίδ᾽ 1,1: τοῖσιν L 
957 ἀφ᾽ ὧν Wunderus 9068 πρόσϑε τ: πρόσϑεν L ὙΘΙΒΌΙΩ 
del. Purgoldus 959 τείσω Nauckius 961 πρὶν μάϑοιμεν 
εἰ πάλιν Nauckio praeeunte Blaydesius, πρὶν μάϑοιμ᾽ εἰ μὴ 
πάλιν CWalterus 966 πάλαι L': πάλιν L 967 οἴκτει- 
ρον, ὦ. παῖ Erfurdtius παρῇς τ: παρῆν L, unde veri 
simile est in antiquioribus libris duplici versuum ordine de- 
scriptis παρῆϊσ αὑτοῦ fuisse 968 σαυτὸν r Hermannus 972 
ἔοικας ἀσκεῖν αἰσχρά Bergkius. 918 oi' εἰκὸς D. 9106 &vijo L 
983 ἦ L pr. 984 τολμίστατε τ 985 μἤρπηισ L ἕρπης γ᾽ 
Blaydesius Wecklinus 988 del. Hensius 990 Ζεύς r: ξεὺσ 
à 1, 992 τύϑης Porsonus: τιϑείσ L 994 OA. ἐγὼ δὲ 
φημί Gernhardus: ἔγωγε. OA. φημί L πειστέον Y: πιστέον L 
997. ἀριστεῦσιν Nauckius 999 μαϑεῖν L! 1000 ἕωσ γ᾽ (γ᾽ 
eraso) L ἕως ἂν ἢ γέ μοι τόδ᾽ (jj τόδ᾽ ἡμὶν Nauckius) oz. f. 
Blaydesius. fortasse ἡμῖν vel ἡμῖν γ᾽ (HMOITHCTOA) ἢ τόδ᾽ 
praestat, siquid mutandum 1002 nondum expeditus: πέτρας 
ἄνωϑεν τῆσδ᾽ ἐναιμάξω πεσών Hermannus (ἐναιμάξω schol) 
1008 ξυλλάβετον Bernhardyus, ξυμμάρψατ᾽ MSchmidtius: ξυλ- 
λάβετ᾽ 1, ξυλλάβετε τοῦτον Triclinius, ξυλλάβετε, ναῦται Hensius 
1007 οἵ᾽ αὖ μ᾽ Hermannus: οἷά μ᾽ L ὅς μ᾽ ἐϑηράσω Wake- 
fieldus 1014 &gv& LDindorfius 1017 προύβαλες Blayde- 
sius 1018 ἔρημον. ἄπορον Wakefieldus ^ 1023 co? vs r: σοῦ 
γε L 1024 πάνϑ'᾽ ὑπηρετεῖς Burgesius 1028 ἔβαλον τ: ἔχ- 
βαλον 1, o)g σὺ φής Hartungus 1029 καὶ νῦν τί μέτιτε 
Sehubertus 1032 sq. ἔξεστ᾽ ἐμὲ λεύσσοντά σ᾽ αἴϑειν Piersono 
cui ἔξεστ᾽ debetur, praeeunte M.: εὔξεσϑ᾽ ἐμοῦ πλεύσαντοσ 
αἴϑειν 1, 1084 αὕτη r: αὐτὴ ἴ, 1035 ὀλεῖσϑε Brunckius: 
ὄλοισϑε L 1037 ἐπεὶ τ; ἐπ᾽ Τὶ 1039 εἰ μή τι κ. ὃ. ἦν 
ὁμᾶς ἄγον Turnerius. versum del Nauckius ^ 1041 τείσασϑε 
τείσασϑ'᾽ Nauckius 1048 νῦν δ᾽ ἑκὼν κρατῶ λόγου Schneide- 
winus Bonitzio probante 1049 πανούργων Nauckius ^ 1051 
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μου add.r 1053 col δὲ νῦν ἑκὼν Bergkio praeeunte Blaydesius 
1056 μὲν e v. praeced. inrepserit, correctio incerta: πάρεστι δὴ 
Blaydesius 1059 ἠδ᾽ ἐπευϑύνειν Nauckius 1060 σὴν 
Aijuvov CWalterus 1061 τὸ σὸν κέρας Herwerdenus 1062 
σ᾽ ἐχρῆν Τὶ 1064 ὅπλοις ἐν ᾿Δργείοισι κοσμηϑεὶς φ. coni. M. 
1071 λειφϑήσομαι δὴ Wakefieldus: λειφϑήσομ᾽ ἤδη L — 1076 τὰ 
τῆς νεὼς Turnerius 1079 λῴω τιν᾽ ἢ νῦν Blaydesius ὁρμώμεϑατῦ 
Elmsleius Nauckius (cf. ἘΠ. 950) 1080 ὁρμᾶσϑαι propter ὁρμώ- 
μεϑα Nauckio suspectum 1082 ϑερμὸν καὶ var. lect. ap. Tur- 
nebum: ϑερμόν τὲ xol L. correctio non suppetit, cf. antistr. 
1085 cvvsíce, Reiskius: συνοίση 1 1087 αὐλίον], 1089 τέπτ᾽ 
Bothius: τέ ποτ᾽ 1, ἄμαρ D.: ἦμαρ], 1092 sqq. nondum per- 
sanati. γοναὶ δ᾽ αἰθέρος --- ἐλῶσιν (ἐλῶσιν Dissenus, ἐλῶσί μ᾽ r 
Erfurdtius) Nauckius, εἰ ϑῆρες πλάνοι Wecklinus οὐ γὰρ D., 
οὐκέτ᾽ Dissenus: οὐ γὰρ ἔτ᾽ L ἴσχω τ (Heathius): ἐσχύω 1, 
ἐλῶσ᾽- ἔτ᾽ οὐ γὰρ ἴσχω Hermannus 1096 βαρύποτμ᾽ Erfurdtius: 
βαρύποτμε L 1097 ἁ τύχα ἅδ᾽ D.: ἔχει (ἔχηι 1,1) τύχαι vài" L 
1100 λῴονος αὖ M., λωίονος Bothius, τοῦ πλέονος ex schol. Her- 
mannus: τοῦ λώιϊονοσ L ἐλϑεῖν Gernhardus, αἰνεῖν Herman- 
nus, &»t(D.: ἑλεῖν 1104 sq. aut ὑστερῶν cum Hermanno aut 
φωτῶν cum Meinekio (ϑνητῶν Blaydesius) scribendum 1109 sq. 
οὐ πτανῶν tv ἐμῶν ὅπλων — ἄρχων Schenkelius 1114 τοὺς 
τάδε μησαμένους --- ἐμὰς λαχόντας ἄτας Nauckius, qui τὼ τάδε 
μησαμένω --- ἐμὰς λαχόντ᾽ ἀνίας poterat, cf. 198 sqq. 1110 
πότμος alterum add. Erfurdtius 1120 ἀρὰν r: ἀρὰν ἀρὰν Τὶ 
1128 οἵ μοι μοί L ποῦ ab LZ ut videtur additum ἦὖ zov 
Blaydesius 1126 χερὶ Triclinius: χειρὶ Τὶ 1130 ἐλεινὸν 
Brunckius: ἐλεεινὸν L 1132 ἄρϑμιον Erfurdtius, σύννομον 
D.: ἄϑλιον (ἄϑλον L*) L 1134 ἀλλ᾽ ἔνϑεν (sic M.) μετ᾽ 
ἀγκάλᾳ Cavallino praeeunte Wecklinus: ἀλλ᾽ ἐν μεταλλαγᾶι L 
(ἔτ᾽, ἀλλ᾽ ἐν μεταλλαγᾷ Hermannus) 118 ἐλίσσει Wecklinus 1137 
στυγνὸν δὲ Turnebus: στυγνόν τὸ L 1188 μυρία τ᾽ αἰσχρῶν 
Gernhardus, στυγῶν τὲ φ. &., μυρία δ᾽ ἀϑρῶν ἀνατ. Kaibelius 
Herm. XIX. 258 ἀνατέλλονθ᾽ τ: ἀνατέλλοντα L ὅσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
κάκ᾽ ἐμήσατ᾽ οὐδείς (οὔτις Wecklinus) Arndtius, ὃς (sic Bothius) 
ἐφ᾽ ἡμῖν κάκ᾽ ἐμήσατ᾽, ὦ Ζεῦ D., alia alii: ὅσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν κάκ᾽ 
ἐμήσατ᾽ ὀδυσσεύσ L 1140 ἕν D.: εὖ L locus nondum ex- 
peditus 1144 τῶνδ᾽ ἐφημοσύνᾳ Gernhardus, τάνδ᾽ ἐφημοσύναν 
Blaydesius: τοῦδ᾽ ἐρημοσύναι 1, 1145 ἤνυσε τοῖς φίλοις Blayde- 
sius εἰς φίλων ἀρωγάν Gleditschius 1146 πταναὶ r: πτηναὶ L 
ὦ πταναὶ γένναι Blaydesius 1148 οὐρεσιβώτας τ: οὐρεῦσι- 

g* 
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βώτασ L 1149 sq. graviter corrupti. μηκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων ἐλᾶτ 
Canterus 1168 ἀνέδην L': ἀναίδην L 1104 ἔτ᾽ οὐ φοβητὸς 
Hermannus, φοβητὸς oóx£9^ Seebassius: οὐκέτι φοβητὸσ L 1157 
σαρκὸς ἀϑλίας Nauckius 1168 ὅτι σὸν D., ἐπὶ σοὶ MSeyffertus: 
ὅτι σοὶ 1, 1168 ᾧ ὃ ξυνοικεῖ r 1171 λῷστε τῶν ξυνεμπόρων 
Hensius 1172 τί p. εἰργάσω Elmsleius — 1175 μ᾽ ἤλπισας r: 
ἤλπισασ μ᾽ L 1177 μ᾽ ἐλείπετ᾽ L pr. 1119 ἴομεν ἴομεν L 
1188 sq. τί μ᾽ ἔτ᾽ ἐν βίῳ τεύξεις Blaydesius 1192 προύφαινες 
r: προὔφανεσ L 1198 νεμεσητὸν r: νεμεσσητὸν L 1196 οἵ σε 
κελεύομεν Reiskius 1199 βροντᾶς αὐγαῖς schol.: βρονταῖσ αὐταῖσ 
L 1208 ἀλλ᾽ del Erfurdtius 1206 δὴ add. Hermannus 1907 
nondum expeditus  vsuó r 1210 ματεύω ,Blaydesius 1211 
égr:sioL 1212 ἐστ᾽ del. Hermannus 1213 ὦ πόλις ὦ πατρία D. 
1214 εἰσίδοιμ᾽ ἄϑλιός σ᾽ ἀνήρ D.: εἰσίδοιμί σ᾽ ἄϑλιόσ γ᾽ ἀνὴρ Τὶ 
1218— 21, si genuini, corrupti 1219 ἂν ἦ Elmsleius: ἂν ἦν (ἄνην pr.) 
L 1222 οὐκ ἂν: οὐδ᾽ αὖ superscr. 5 1223 σὺν σπουδῇ L*: συμ- 
πουδῆν 1, 1226 πιϑόμενος τ: πειϑόμενοσ L 1231 τί χρῆματ: τί 
χρῆματίϊ, ὑπῆλϑέ τιρ ὨῈ: ὑπῆλϑ' ἔτι, ὑπήλυϑεν φόβος Nauckius 
1235 πρὸς ϑεῶν, πότερα δὴ (σὺ πότερα Hermannus) r, πρὸς ϑεῶν 
πατρῴων EPhilippus: πρὸσ ϑεῶν πότερα L 12 88 &va- 
πολεῖν L9: ἀναπολεῖ 1, 1240 εὖ νῦν ἐπίστω. πάντ᾽ ἀκήκοας 
λόγοντ | 1942 τίς ἐστι Ebnerus apud Blaydesium Herwerdenus 
1243 τοῖς r Hermannus: τοῖσδ᾽ LL 1245 σοφά Brunckius: 
σοφόν L 1247 καὶ πῶς δίκαιον (δίκαιά σ᾽ vel δίκαιά γ᾽ Her- 
mannus) &Aefeg D. 1251 ταρβῶ στρατόν Hermannus, qui 
unius versus post hune lacunam indic. 19252 πείσομαι ex schol. 
Bothius 1253 οὔ τἄρα D.: οὔτ᾽ ἄρα 1, 1254 ἴτω Weck- 
linus: ἔστω L τήνδε δεξιὰν ὁρᾷς Nauckius 1266 καὶ 
ἐμὲ L pr. 1959 φρονῇς L': φρονεῖσ L 1260 πημάτων 
Hartungus 1263 versum ab L omissum add. L' aut ΤΙΣ 
1968 sq. νέα --- κακά Bergkius: μέγα — κακά (κακόν L') L 
πέμποντες suspectum: κλέπτοντες Wecklinus, πλέξοντες malit . 
M. 1267 λόγους τ᾽ ἄκουσον Wakefieldus 1209 ψευσϑεὶς 
Nauckius δόλοις AGregorius apud Turnerium 1275 
παῦε Triclinius: παῦσαι L 1276 à» L': àv L ἃν εἴπῃς σὺ 
Dobraeus 1984 αἴσχιστος Piersonus: ἔχϑιστοσ L 1286 σὺ 
Neoptolemi verbis adsumit Nauckius 1288 ἄρα Porsonus, 
οὐ γὰρ Wakefieldus, 7 γὰρ Blaydesius: οὐκ ἄρα (ἄρα pr.)L 
1289 ἁγνὸν --- ὑψίστου Wakefieldus: ἁγνοῦ --- ὕψιστον L 1292 
πρότεινε T: προύτεινε (προὺτ L* in litura) Τὶ 1293 o Tur- 
nerius: óc L 1294 z' add. r 1295 sq. μῶν Ὀδυσσέως; 
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OA. Ὀδυσσέως, σάφ᾽ ἴσϑι Nauckius 1800 & Triclinius: &« 
L (ἀᾶ LZ) ἀφῇς βέλος Meinekius Nauckius 1301 
μέϑες μὲ χεῖρα Blaydesio suspectum 1802 τί μ᾽ τ: τίν᾽ L 
1804 τοῦτ᾽ ἐστὶν οὔτε σοὶ καλόν Wakefieldus: καλὸν τοῦτ᾽ ἐστὶν 
οὔτε σοί L 1308 μὲν δὴ (vel μέν τοι) r, μέν νυν Wecklinus, 
alia alii: μὲν L ὅτου Turnebus: ὅπου L 1810 δ᾽ add.r 
1811 ἐξ ὧν (οἵαν Blaydesius) ἔβλαστες Nauckius 1814 ἤσϑην 
πατέρα τὸν ἀμὸν "Triclinius, ἤσϑην γε πατέρα τὸν ἐμὸν 
Nauckius: ἤσϑην πατέρα τὸν ἐμὸν L 1315 v' £V r: vé w L 
1319 τούτοις r: τούτοισιν (ex τοὐτουσιν) L 1322 εὐνοίχΥ: 
εὔνοιάν σοι L, unde εὔσοιαν λέγων, dubitanter tamen, Schneide- 
winus 1327 Χρύσης r: yovoijo L 1829 ἂν τυχεῖν Porsonus: 
ἐντυχεῖν L 1330 ἕως ἂν αὑτὸς Scaliger, ἔστ᾽ ἂν οὗτος 
Brunckius: ὧσ ἂν αὐτὸς L 1382 ἑκὼν αὐτὸς τ: αὐτὸσ ἑκὼν L 

1333 τοῖν ---᾿ ἀσκληπίδαιν Porsono praeeunte D.: τῶν--- ἀσχληπιδῶν 
L 1334 νόσου μεταστῇς Blaydesius, νόσου '᾽παναχϑῇς Turnerius 
1337 παρ᾽ ἡμῖν Elmsleius — 1339 ὡς χρὴ γενέσϑαι v Wecklinus 
1344 ἡ ̓ πίκλησις Blaydesius — 1845 κληϑέντ᾽ ἀριστέων Nauckius 
1348 d στυγνὲ δαῖμον Blaydesius τί μ᾽ ἔτι δῆτ᾽ Toupius 
1849 ἐφῆκας Herwerdenus 1358 μὲ τἄλγος r: μ᾽ ἔτ᾽ ἄλγοσ L 
1361 κακούς Dobraeus: κακά L 1362 παῖ, σοῦ δ᾽ Porsonus 
1864 of ys Heathius Brunckius: of vs L 1365 quae post 
συλῶντες sequuntur oi τὸν ἄϑλιον αἴανϑ᾽ ὅπλων σοῦ πατρὸσ 
ὕστερον δίκηι ὀδυσσέωσ ἔκριναν del. Brunckius 1366 κἄμ᾽ 
Brunckius: καί μ΄ L ἀναγκάσεις Cavallinus τόδε (ex τὠδε) 
L, τάδεν 1367 ξυνήνεσας Blaydesius: ξυνώμοσασ L 1369 
nondum expeditus. ἔα κακῶς νιν ἐξαπόλλυσϑαι κακούς Doeder- 
lino praeeunte Nauckius Ilamblich. p. 197, alia alii 1379 
κἀποσώσαντας Heathius: κἀποσώξοντασ L 1381 4669" D.: 
καλῶσ L 1382 οὐ καταισχύνει φίλους anonymus diar. cl. 
V. 89 13883 ὠφελούμενος vitiosum: ὠφελουμένους Hea- 
thius, ὠφελῶν φίλους Blaydesio praeeunte Schubertus, ᾧ φέ- 
λου μέλοι M. 1884 ἢ κἀμοὶ Hermannus vóÓs r: τάδε L 
(Prinzio teste Herm. XIX. 254) 1386 ἐχϑροῖσί μ᾽ Valcke- 
narius Brunckius: ἐχϑροῖσιν L 1389 οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε Nauckius 
1890 ἐγὼ οὐκ ᾿ἀτρείδας D.: ἔγωγ᾽ οὐ κατρείδασ L 1891 có- 
σουσ᾽ L?: σὠουσ᾽ L 1392 ἰδεῖν L!: ἕλεῖν L, unde μολεῖν Bur- 
gesius (ἐλϑεῖν r) 1394 πείθειν Schaeferus, πεῖσαι Nauckius ὧν 
ϑέλω Wakefieldus 1395 uiv add.r 1897 παϑεῖν μὲ χρή (cf. 1339) 
Wecklinus 1399 πέμψειν Blaydesius — 1401 γόοις ΤΣ: λόγοισ L 
in 1402 labem haerere Porsonus intellexit. εἰ δοκεῖ, στείχωμεν. ΦΙ. 

LE 
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ἴσϑι κεδνὸν εἰρηκὼς ἔπος Wecklino praeeunte Nauckius temptat 
1404 φεύξομαι r: φεύξωμαι 1, 1400 ἕρξεισ ὦ Ἡρακλέους 
Brunckius: ἡρακλείοισ L 1407 πελάζειν D.: πελάζειν σῆσ 
πάτρασ. ἀλλ᾽ εἰ δρᾶισ ταῦϑ᾽ ὥσπερ αὐδᾶισ L 1409 μήπω, 
πρίν γ᾽ ἂν Blaydesius 1410 ἀΐῃς τ: ἀΐεισ L 1410 κατ- 
ερητύσων r: κατηρετύσων L 1418 λέγω D., δείξω Bergkius 
1420 ἀρετὴν suspicione non caret 1425 ἀρετῇ δὲ Wakefieldus, 
mox πέρσεις δὲ idem 1497 νοσφιεῖς r: νοσφίσεισ L 1429 
ἐκλαβὼν Turnebus, ἐκλαχὼν Valckenarius: ἐκβαλὼν L 1431 . 
σκῦλα τοῦ δήου στρατοῦ Schneidewinus 1440 évvosi9" Elms- 
leius: évvosic9" L 1441 πορϑῆτε L': πορϑεῖτε L 1448 οὐ 
γὰρ (ηὐσέβεια) Gedikius: ἡ γὰρ’ 1442--1444 del. D. 1448 
γνώμην ταύτῃ Toupius, γνώμην ταύτην r Elmsleius: γνώμηε 
ταύτηι L 1449 πράσσειν Brunckius: πράττειν L 1461 
πρύμνην Hermannus: πρύμναν L 1455 προβλής 9^ Musgra- 
vius, προβολῆς Hermannus: προβλὴσ L 1466 οὗ πολλάκις ἂν 
Nauckius 1467 ἐνδομύχου Burgesius πληγαῖσι r: πληγῆισι 
L 1489 Ἑρμαῖον Eustathius: ἕρμαιον 1 1461 Λύκιον schol.: 
γλύκιον L 146254. οὐ δὴ δόξης ποτὲ Hermannus: ἤδη δόξησ 
οὔ ποτε L 1469 δὴ Hermannus: ἤδη L &oAAsig r: ἀολλέεσ 
L 1469—1471 del. Ritterus 
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-Aiaa. 52 λήμας)] Musgravio praeeunte qui γλήμας. coni. 
68 μηδὲ συμφορὰν τίϑου Madvicus Adv. crit. IIL9. 98 ἀτιμάσωσ᾽ 
L pr. 1851 εὔπιστα L?: εὔπειστα L Lobeckius 152 zo? λέξαντος 
del Nauckius 222 ἀνέρος (245 servatis ἤδη τοι κρᾶτα) Hermannus 
239 ῥίπτει τ Hartungus 249 εἰρεσίαν Wecklinus 265 νέμει L^ r 
218 βλέποντας L* Hermannus 292 o£: αἰβὰ L pr. 301 ὑπ- 
ἄξας L': ἀπᾶξασ (ἀπᾷξας v) L 304 αὐτὸν L pr. 808 ἐρε- 
πίοισ L 314 χυροῖ Suidas Elmsleius: κύροι (κυρεῖ L") Τὶ 
325 ϑακεῖ L': ϑάκει L — 367 ὦιμοι L, oiuot r 3869 οὐκ ἐκτὸς 
ἄψορρον (— ἴδοιμί νιν, καίπερ) Neuius 881 κοκοπινέστατον L 
390 δισάρχασ L, corr. L* 403 φύγῃ: τράπῃ LZ 438 an 
πάτρας &msA Ov? 451 ἐπεντύνοντ᾽ L corr.: ἐπευϑύνοντ᾽, ut 
Valckenarius coni. L 481 λόγον: óy ab L* insertum 482 
σαυτοῦ 1,7: αὐτοῦ 1, ὅ18 ἂν add. L^ — 535 φυλάξω L pr. 
557 δείξεις L^: δείξηισ L 509 δείξει r: δείξη 1, 591 τοῖς: τοὺσ 
L pr., unde τοῦτ᾽ ἀκούουσιν Aéysconicipossit 593 ξυνέρξεϑ᾽ r: 
ξυνέρξεσϑ᾽, altero ἕ ex z facto, 1, 594 φρονεῖν: λέγειν L? 608 
ἀΐδαν L 614 οἰοβώτας: v ab L* 621 ἔπεσεν μελέοισ L — 685 
κρέσσων L pr. ἀΐδα L 649 0yxocBothius 657 μολῶν L 6178 
φλέγειν (φέγγειν L pr. ut videtur): φέρειν Nauckius | 689 ὑμῖν τ: 
ὑμῶν, 698 ἀνεπτόμαντ (Suidas): ἀνεπτάμαν], | 166 9^ ἡμέραι 
L 108 καταστήσαιτ᾽ L pr. 718 τῆιδε 9" ἡμέραι (τῆιδ᾽ ἐν ἡμέραι 
pr. Erfurdtius) L| 878. 1194. 1268 ἀνὴρ 1, 890 ἀμενηνὸν (prius 
v ex p factum in L) suspectum: ἀλλὰ μεμηνότ᾽Υ Musgravius 
894 δουρίληπτον: v ab L* | 895 τέχμησαν L 900, 901 ógo:: 
ἰώ μοι L 941 ἀρτίως: ἀρτίου fortasse ab L' 966 7: ἢ vel 
qj Lpr. 969 τοὺκδ᾽ (non τοιωδ᾽ vel τοιουδ᾽) eraso c L " Prinzio 
teste: τέ ὃ. τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἐγγελῷεν Meinekius. 9171 πρὸς L': πρὸ L 
994. ὁδόστ᾽ L pr. 1010 sq. ὅτῳ zoo ...pwnÓiv VÀAsov γελᾷ 
Madvieus Adv. crit. III 11 1013 τὸν ἐκ σπόρου γεγῶτα idem 
ibid. 1044 προσλεύσσεις: προπλεύσενι (προσλεύσει Corr. L 
cf. λεύσ(σγοντασ in πλεύσαντοσ corruptum. Phil. 1033 1045 
ἐστειλάμην L pr. 1008 ἄγειν L, ἄξειν L' 1070 ἐθέληισ L pr. 
1074 καϑεστήκει L pr. ut videtur ^ 1090 ταφὰς: τρυφὰσ L pr. 
ut videtur 1150 ἐγὼ δὲ φῶτ᾽ ὄπωπα Nauckius. an ἐγὼ δ᾽ ἕν᾽ 
ἄνδρ᾽ ὄπ.) 1151 ὃς: οἷσ L pr. 1179 αὔτωσ, 1214 ἄγκειται ΤΣ 
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demum, ἂν κεῖται L Prinzioteste 1248 ἤρεσκεν ex ἤρκεσεν fecit L! 
1277 ναυτικοῖς 9 ἑδωλίοις Bothius 1284 λαχών: £xóv Reiskius 
1290 αὐτὰ (non αὐτῶ) L, αὐτὸσ Lt Prinzio teste 1305 βλα- 
“στῶν L 1330 ηπει γ᾽ ἂν εἴην L pr. 1888 ἔμπα L, e ab ΤΙΣ 
1362 τῆιδέ θ᾽ ἡμέρα 1, φανείσ L pr. 1369 ὅσσ᾽ àv ποιήσεισ 
(ποιήσησ L?) L 1377 φίλος L*: φίλον Τὶ 1414 φησὶν L 

543. 626. 706. 1339. 1369. 1374 e Prinzü auctoritate Τιῖ, 
726 ΤΣ notatur, ubi Duebnerus L? exhibet 

JElectra. Argumentum (cf. praef. p. VL). 1 ós/xvvoi 
Bergkius. τῷ Ὀρέστῃ L 8 ἔδωκε Schaeferus. δείσασα r: 
ix ida L 4 χτείνωσιν Y: φονεύσωσι σὺν τῷ πατρί, 

ὃ δὲ — 9 Ὅρέστουτ: Τροφεύς ἐστιν ὁ προλογίζων πρεσβύτης 
οὐ eM ὁ ὑποχείμενος (ὑποκείμενος del. Nauckius) καὶ ὑπ- 
εὐϑγέμενος τὸν Ὀρέστην εἰς τὴν Φωκίδα πρὸς Στρόφιον καὶ 
ὑποδεικνὺς αὐτῷ τὰ ἐν Ἄργει. μικρὸν γὰρ αὐτὸν κλέψας ἔκ τοῦ 
Ἄργους ὃ παιδαγωγὸς ἔφυγεν, καὶ διὰ" εἴκοσιν ἐτῶν ἐπανελθὼν 
εἰς τὸ Ἄργος μετ᾽ αὐτοῦ δείανυσιν αὐτῷ τὰ ἐν Ἄργει Ἰ, 

10 πελοπιδᾶν, abL! superscripto ὧν — 16 πυλάδησ, eraso o, 

L 28 τ᾽ Lceorr: δ᾽ 1, 80 ἠλέχτρασ, eraso o, 1, 84 πατρὸ σχέσοντεσ 
(sv ab 11, 98. ὑλοτόμοι L': ὑλοτομου 7 154 ἄχϑος Lach- 

mannus 161 γᾶ: Ξκγᾶν 7 168 ὧδ᾽ ἐλάϑετάι L, o ab L' 169 
ἔπαϑεν Lpr. 114 ἔτι 1, Heathius, ἔστι 18 181 βούνομον L, 
βουνόμον L' schol. Hermannus 224 ὀργάς] iam Reiskius 819 
φάσκον τ᾽ L, corr. L'! 323 ἐπείτ᾽ ἂν L corr: ἔπειτ᾽ àv L 
340 ἀκοστέα L 443 νέκυσ ab L* in litura scriptum 446 
ἐξαίμαξεν L pr. 447 αὐτὴ L pr. 4660 ἐπιβῆναι L pr. 528 

εἷλεν oix r: εἷλεν (εἷλε L!) xóóx L 534 δέ μὲ L pr. τένων 
L pr, ov in oc mutavit et oc superscriptum erasit L* Prinzio 
teste 569 ἔτι L': fov» L 561 οὐ: οὖν L pr. 564 
Αὐλίδι: litteras ἃ 4 δ in rasura ab L' scriptas, ó ex o cor- 
rectam nec plura de L pr. constare Prinzius testatur 572 
αὐτοῦ L 590 βλαστόντας r: βλαστῶντασ L — 593 λέγεισ L pr. 
631 σύγ᾽ L pr. 714 ἀρμάτων L 128 ἔστασαν L pr. 769 
ναῦ inl exstare negat, immo inter scribendum υ ex « correctum 
esse testatur Prinzius 711 τέκει L pr. 196 ὅπωσ ἐπαύ- 
σομὲν L pr. 802 τήν δέ δ᾽ (τ᾽ Duebnero teste) L pr. 830 
&vesucL pr. 850 ἴστωρτ: foroo L 852 ἀχαίων L pr. Duebnero 
Prinzio testibus, spiritum et s in rasura L? scripsit 608 πᾶσιν 
L 881 ὕβριν L pr. Kaibelius Herm. XIX. 254 8906 ἐστιν, 

/ 
E 
k 



ADDENDA Cv 

ἐστὶν superscripto suoi» LZ 978 τῶν πατρώιων L, corr. L! 
981 τῶδε yofwv** L pr. 1013 αὐτῇ L 1090 καϑύπερϑε L 
1181 ὥφελες L*r 1141 ξένηισι 1, 1108 φιλτάτης L': φιλ- 
τάτου 1, 1168 κατεῖχον L pr. 1198 ἀνάγκῃ τ: ἀνάγκη Τὰ 
1975 τῶιδ᾽ (eraso τὴ L 1281 &» r: àv L 1997 ἐπελϑόν- 
vow L: ἐπελϑόντων L 1315 εἴργασω L, corr. 1,7 1325 
&zócsv L pr. 1336 ἀπλείστου 1, 1337 μέλειν L 1390 
αἰωρουμένων L, corr. L! 1401 τῶι δ᾽ L 1467 εἰ δὲ εστι 
L, corr. L! 1481 ἐσφάλου L pr. 1487 πρόσϑεσ L pr. 
1496 àv ἐν ταυτῷ Triclinius: ἐνταυκτῶι L 

Lamii lectionibus a Schuberto memoratis cum alibi tum 
319. 485. 606 fidem negandam fuisse Prinzius monet 

Oedipus Reo. 80 ἀΐδησ L 52769" oícíovL pr. 107 τινασ] 
accentus erasus Prinzio teste, qui num punctum super c positum 

.fuerit valde dubitat 136 ϑεῶι τ᾽ L pr. 1068 δνοφερὰν φρένα 
Wecklinus Philol 44, 1, 105. 209 xexA4exo L . 253 δέ τε L* 
in litura litterarum δὲ | 260 ἔχων L^: ἔχω L 260 γένοιτ᾽: 
γένοιτ᾽ ἂν L pr. 282 ἁμοὶ Elmsleius: & μοι (& μου pr.) L 
314 ἄνδρα δ᾽: ἄνδρα σ᾽ L pr. ἀνδρὶ D. 829 σαφῶς ἀνείπω 
Nakius mus. Rhen. 40, 1, 145 337 ὀργὴν ab L? correctum 
Prinzius testatur 8170 βλέψαι L, corr. L^ — 397 εἰδὼς: οὐδεὶσ 
L pr. 490 an πυϑμήνν ut imae summis regionibus oppo- 
nantur 549 τήνδ᾽ αὐθάδειαν L pr. 555 χρείη Dawesius: 
ios L (gos&? ἡ LZ) 126 &xo$covv L pr., quo fortasse 
ἀκούοντ᾽ indicatur 919 λύκι᾽ L, corr. L* 979 εἰκῆι L 
1050 εὑρῆϑαι L pr. 1145 ὦ ᾽τᾶν 1, 1231 αὐϑέρετοι L pr. 
1252 εἰσέπεσεν L pr. 1262 κλεῖθρα L, corr. L* 1302 πρὸς 
15: πρὸ L 1493 παραρρέψει: tertium o ab L* add. 1515 
ἐξήκεις L*: ξξήκησ L 

48 πάρος Prinzius testatur manui saec. XIV. deberi per 
totam fabulam correctriceis munere functae, eandem v. 800 
a librario omissum supplevisse, 117 κατεῖδ᾽, 138 αὑτοῦ, 158 
πρῶτα σε. (πρωτάν σε L, πρώταν ys 1,3) correxisse, 360 com- 
pendio ^ deleto εἰν adiecisse (super se maculam, non litteram 
apparere). hue quinque praeterea locos refer, quibus Prinzio 
auctore L* pro Duebneriano L* in adnotatione substituimus: 843. 
1186. 1284. 1299. 1477. idem lebbii lectionem v.11 confirmat, 
cum στέξαντεσ primae, στέρξαντεσ recenti demum manui Dueb- 
nerus tribuerit, contra 1104 Duebneri lectionem veram esse, 

SoPHOCLES. g** 



CVI : ADDENDA 

Wolffium falli ait. quae de 74 (L! pro L?) et 1289 correctiora 
enotavit, in adnotationem recepimus 

Oedipus Coloneus. 461 ἐπάξιος L': ἐπάξιον 1, 849 
νικᾶν, super , scripto e, 7 998 ἐγὠυδὲ L pr. 1174 κλύειν 
L pr. ut videtur 1204 fortasse βαρείᾳ πημονῇ ᾿γχυκᾶτέ 
us, qua de metaphora cf. Blayd. ad Ai. 895 1432 μὲν iu 
litura L 1470 ἀφορμᾶν L, égoou&t L' ut videtur ^ 1590 
καταρράκτην: alterum o add. ΤΙΣ 1640 sq. fortasse τλάσας χρὴ 
τό γ᾽ ἐνναῖον φρεσὶν χωρεὶν "id quod im amimis vestris versatur 
perpetientes', scil. orbitatem. .«pPECIN in ΦΕΡΕΙ͂Ν commutatum 
v. Αἱ, 799 adn. . 1707 ἐϊσκέαστον L 

Antéigona. 21 φησιν L pr. 181 ῥέπτει Erfurdtius 268 
scribendum videtur κοὐδεὶς ἐναργής ἀλλὰ φεῦ τὸ μὴ εἰδέναι, 

cf. Blayd. ad Philoct. 234 361 ἄϊδα L, v super « ab L'!, 
puncta super ἡ priore erasa 469 sq. ἐννύχοις ϑεοὶς Ófxqv δώ- 
σειν Keckius 691 an legendum λόγοις τ᾽ ἰάπτει 6 , οἷς σὺ 
μὴ τέρψει κλύων 

Trachiniae. 526 ἔγνω δὲ μάτηρ μὲν οἷα δρᾷ Ζεύς breviter 
dictum pro *et matrem quidem non fugit, utri certantium numen pro- 
pitiwm esset? temptat M. ab altera scholii parte ἐγὼ παρεῖσα τὰ 
πολλά, τὰ τέλη λέγω τῶν πραγμάτων alii salutem petunt; at inter- 
jectjo narrationi inhaerescens ne sic quidem tolerabilis! 738 
an πρός γε σοῦ ozvyoousvov? 910 sq. ferri possent, si talia fere 
legerentur: δαίμον᾽ ἀνακαλουμένη. ἥτις κτάνοι ξύνευνον αὐὖ- 
τουργῷ χερί, nisi forte verba fuerunt similia versui 793 
(δαίμον᾽... .) olov κατακτήσαιτο λυμαντὴν βίου 

Philoctetes. 505sq. τηνικαῦτα τοὐπιὸν σκοπεῖν μάλιστα 
coni, M. 629 sq. lenissima medicina restitui possunt: ἔμ᾽ 
ἐλπίσαι ποτ᾽ ἂν λόγοισι μαλϑακοῖς δεῖξαι νεώσϑ'᾽ ἁλόντ᾽ ἐν ᾿Δργείοις 
μέσοις Ulixem sperare wnquam fore ut miti persuasione pro- 
cime pellectum Argivis me demonstret. νεώσϑ᾽ in νεώσ abierat 
sicut 1381 λῶσϑ'᾽ in (κα)λῶσ: ceterum scriptura vitiosa &yovo" 
omissae litterae vestigium servavit. sed praestat fortasse νεωστὶ 
δόντ᾽, cf. Weckl. ad Eur. Phoen. 21  698sq. εἴτε (sic Gleditschius) 
συμπ., φ. ἐκτέμοι τι γᾶς Wecklinus 888 sq. in NYXIOCAA€HC 
vide an νωχελής lateat, in YTTNOCE€COAOC autem ὑπνόϑελκτος 
seusimile quid 1314 an γέγηθϑα πατέρα cf. Nauckium ad Ai.136 

itea Σ 
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TIIO0EZIZ. 

Τὸ δρᾶμα τῆς Τρωικῆς ἐστι πραγματείας, ὥσπερ of 
ANTHNOPIAAI καὶ AIXMAAS.TIAEZ καὶ EAENHZ 
APILAUH xoi MEMNSLN. πεπτωκότος γὰρ ἔν τῇ μάχῃ 
τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐδόκουν “Αἴας τε καὶ Ὀδυσσεὺς ἐπ᾽ αὐτῷ 
πλέον τι ἀριστεύειν περὶ τὴν τοῦ σώματος κομιδήν" καὶ 
κρινομένων περὶ τῶν ὕπλων κρατεῖ Ὀδυσσεύς. ὅϑεν καὶ ὃ 
Δἴΐας τῆς κρίσεως μὴ τυχὼν παρακεκένηται καὶ διέφϑαρται 
τὴν γνώμην, ὥστε ἐφαπτόμενος τῶν ποιμνίων δοκεῖν τοὺς 
Ἔλληνας διαχρήσασϑαι. καὶ τὰ μὲν ἀνεῖλε τῶν τετραπόδων; 
τὰ δὲ δήσας ἀπάγει ἐπὶ τὴν σκηνήν" ἐν οἷς ἐστί τις καὶ 
κριὸς ἔξοχος, ὃν ᾧετο εἶναι Ὀδυσσέα, ὃν δήσας ἐμαστίγωσεν" 
ὅϑεν καὶ τῇ ἐπιγραφῇ πρόσκειται ΜΑ͂ΣΤΙΓΟΦΟΡΟΣ, ἢ 
πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ 4OKPOT. Δικαίαρχος δὲ ΑἸΑ͂ΝΤΟΣ 
ΘΑΝΑ͂ΤΟΝ ἐπιγράφει. ἐν δὲ ταῖς διδωσκολίαις ψιλῶς .ALAZ 
ἀναγέγραπται. 

Ταῦτα μὲν οὖν πράττει ὃ Αἴας: καταλαμβάνει δὲ 
᾿4ϑηνᾶ Ὀδυσσέα ἐπὶ τῆς σκηνῆς διοπτεύοντα τί ποτε ἄρα 
πράττει ὃ Αἴας, καὶ δηλοῖ αὐτῷ và πραχϑέντα, καὶ προ- 
καλεῖται tig τὸ ἐμφανὲς τὸν “Αἴαντα ἔτι ἐμμανῆ ὄντα καὶ 
ἐπικομπάζοντα ὡς τῶν ἐχϑρῶν ἀνῃρημένων. καὶ ὃ μὲν 
εἰσέρχεται ὡς ἐπὶ τῷ μαστιγοῦν τὸν Ὀδυσσέα" παραγίνεται 
δὲ χορὸς Σαλαμινίων ναυτῶν, εἰδὼς μὲν τὸ γεγονός, ὅτι 
ποίμνια ἐσφάγησαν Ἑλληνικά, ἀγνοῶν δὲ τὸν δράσαντα. 
ἔξεισι δὲ καὶ Τέκμησσα, τοῦ Αἴαντος αἰχμάλωτος παλλακίς, 
εἰδυῖα μὲν τὸν σφαγέα τῶν ποιμνίων ὅτι Αἴας ὅστίν, 
ἀγνοοῦσα δὲ τίνος εἶεν τὰ ποίμνια. ἑκάτερος οὖν παρ᾽ 
ἑκατέρου μαϑόντες τὸ ἀγνοούμενον, ὃ χορὸς μὲν παρὰ 
Τεκμήσσης, ὅτι ὃ Αἴας ταῦτα ἔδρασε ̂ Τέκμησσα δὲ παρὰ 
τοῦ χοροῦ, ὅτι “Ἑλληνικὰ τὰ σφαγέντα ποίμνια, ἀπολοφύ- 
ρονται, καὶ μάλιστα ὃ χορός. ὅϑεν δὴ ὃ “ἴας προελϑὼν 
ἔμφρων γενόμενος ἕαυτὸν ἀπολοφύρεται. καὶ τούτου 1 
Τέχμησσα δεῖται παύσασϑαι τῆς ὀργῆς" ὃ δὲ ἐν ποτε dp 



4 YIIOOEZIX. 

πεπαῦσϑαι ἔξεισι καϑαρσίων ἕνεκα καὶ ξαυτὸν διαχρῆται. 
εἰσὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ δράματος λόγοι τινὲς Τεύκρου 
πρὸς Μενέλαον οὐκ ἐῶντα ϑάπτειν τὸ σῶμα. τὸ δὲ πέρας, 
ϑάψας αὐτὸν Τεῦκρος ἀπολοφύρεται. παρίστησι δὲ ὃ λόγος 
τῆς τραγῳδίας ὅτι ἐξ ὀργῆς καὶ φιλονεικίας οἵ ἄνϑρωποι 
ἥκοιεν ἐπὶ τὰ τοιαῦτα νοσήματα, ὥσπερ ὃ “Αἴας προσδο- 
φήσας ἐγχρατὴς εἶναι τῶν ὅπλων ἀποτυχὼν ἔγνω ἑαυτὸν 
ἀνελεῖν. αἵ δὲ τοιαῦται φιλονειπίαι οὐκ εἰσὶν ἐπωφελεῖς 
οὐδὲ τοῖς δοκοῦσι νενικηκέναι. ὅρα γὰρ καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ 
τὰ περὶ τῆς ἥττης τοῦ Αἴαντος πάνυ διὰ βραχέων καὶ 
περιπαϑῶς" (09. à 542) 

οἴη δ᾽ Ἅἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο 
νόσφιν ἀφειστήκει κεχολωμένη εἵνεκα τευχέων. 

εἶτα αὐτοῦ ἄκουε τοῦ κεκρατηκότος" (647) 
ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀέϑλῳ. 

οὐκ ἐλυσιτέλησεν ἄρα αὐτῷ ἡ νίκη, τοιούτου ἀνδρὸς διὰ 
τὴν ἧτταν ἀποϑανόντος. 

Ἢ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν τῷ ναυστάϑμῳ πρὸς τῇ 
σκηνῇ τοῦ Jlavroc. δαιμονίως δὲ εἰσφέρει προλογίξουσαν 
τὴν "A9qvüv. ἀπίϑανον γὰρ τὸν “Αἴαντα προϊόντα εἰπεῖν 
περὶ τῶν αὑτῷ πεπραγμένων, ὥσπερ ἐξελέγχοντα ἑαυτόν" 
οὐδὲ μὴν ἕτερός τις ἠπίστατο τὰ τοιαῦτα, ἐν ἀπορρήτῳ καὶ 
γυχτὸς τοῦ Αἴαντος δράσαντος" ϑεοῦ οὖν ἦν τὸ ταῦτα 
διασαφῆσαι καὶ ̓ 4ϑηνᾶς προκηδομένης τοῦ Ὀδυσσέως, διό φησι" 

καὶ πάλαι φύλαξ ἔβην 
τῇ σῇ πρόϑυμος εἰς 000v κυνηγίᾳ. 

Περὶ δὲ τοῦ ϑανάτου τοῦ Αἴαντος διαφόρως Ícro- 
φήκασιν. οὗ μὲν γάρ φασιν ὅτι ὑπὸ Πάριδος τρωϑεὶς 
ἦλϑεν εἰς τὰς ναῦς αἱμορροῶν, οὗ δὲ ὅτι χρησμὸς ἐδόϑη 
Τρωσὶ πηλὸν κατ᾽ αὐτοῦ βαλεῖν" σιδήρῳ γὰρ οὐκ ἦν 
τρωτός" καὶ οὕτω τελευτᾷ. οἱ δὲ ὅτι αὐτόχειρ αὑτοῦ γέγο- 
νεν, ὧν ἐστι καὶ Σοφοκλῆς. περὶ δὲ τῆς πλευρᾶς, ὅτι 
μόνην αὐτὴν τρωτὴν εἶχεν, ἱστορεῖ καὶ Πίνδαρος, ὅτι τὸ 
μὲν σῶμα, ὅπερ ἐκάλυψεν 4 λεοντῆ, ἄτρωτον ἦν, τὸ δὲ μὴ 
καλυφϑὲν τρωτὸν ἔμεινε. 

dios 
PU 



A0HNA. 
"As μέν, à παῖ Μαρτίου, δέδορχά δὲ 

πεῖράΐ τιν᾽ ἐχϑρῶν ἁρπάσαι ϑηρώμενον" 

καὶ pov ἐπὶ σκηναῖς Gs ναυτικαῖς δρῶ ̂ 73. we 8 
Αἴαντος, ἔνϑα τάξιν ἐσχάτην ἔχει, 

πάλαι κυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον 
ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχϑ', ὅπως ἴδῃς 
εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδον. εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει "sa 
κυνὸς Δακαίνης ὥς τις εὔρινος βάσις. 

ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει, κάρα 

στάζων ἰδρῶτι καὶ χέρας ξιφοχτόνους. 10 

καί σ᾽ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης 
ἔτ᾽ ἔργον ἐστίν, ἐννέπειν δ᾽ ὅτου χάριν 
σπουδὴν ἔϑου τήνδ᾽, ὡς παρ᾽ εἰδυίας μάϑῃς. 

ΟΔΥΣΣΒΥΣ. 
ὦ φϑέγμ᾽ ᾿4ϑάνας, φιλτάτης ἐμοὺ ϑεῶν, 
ὡς ἀὐμοθές σου, κἂν ἄποπτος ἧς Spa, ( 15 

φώνημ᾽ ἀκούω καὶ ξυναρπάξω φρενὶ — a 4 ΟΣ 
χαλκοστόμου aid avos ὡς Τυρσηνικῆς. Loo Mat Les 

καὶ νῦν ἐπέγνως εὖ w ἐπ’ ἀνδρὶ δυσμενεῖ y". à 
βάσιν κυκλοῦντ᾽, Αἴαντι τῷ σακεσφόρῳ" ^ 
κεῖνον γάρ, οὐδέν᾽ ἄλλον, ἰχνεύω πάλαι. 20 

νυχτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆσδε πρᾶγος ἄσκοπον Ὁ. ὁ" 
ἔχει περάνας. εἴπερ εἴργασται τάδε" 

Qt 
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ἥτε, 

. ἦ καί, φίλη δέσποινα, πρὸς καιρὸν πονῶ; ὍΝ 

dv ἐξεπράξατ᾽, εἰ κατημέλησ᾽ ἐγώ. 

. ποίαισι τόλμαις ταῖσδε καὶ φρενῶν ϑράσει; 

. νύχτωρ ἐφ᾽ ὑμᾶς δόλιος is icai μόνος. 

. 4 καὶ παρέστη κἀπὶ τέρμ᾽ ἀφίκετο; 
. καὶ δὴ ̓πὶ δισσαῖς ἦν στρατηγίσιν πύλαις. 

. καὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόγου; 

. ἐγώ σφ᾽ ἀπείργω, δυσφόρους ἐπ᾽ ὄμμασι 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

die γὰρ οὐδὲν i ἀλλ᾽ ἀλώμεϑα" ves mM 

κἀγὼ ϑελοντὴς τῷδ᾽ ὑπεξύγην πόνῳ. e 
ἐφϑαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσκομεν 

λείας ἁπάσας καὶ κατηναρισμένας 

ἐκ χειρὸς αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις. ὃὃ. V 

τήνδ᾽ οὖν ἐχείνῳ πᾶς τις αἰτίαν νέμει. 
καί μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον 

πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει w^ 
φράξει vs κἀδήλωσεν᾽" εὐθέως δ᾽ ἐγὼ 

κατ᾽ ἴχνος ἄσσω, καὶ τὰ μὲν σημαίνομαι, 
τὰ δ᾽ ἐχπέπληγμαι κοὐκ ἔχω Mm ὅτου. 

κα d δ᾽ ἐφήκειφ᾽ πάντα γὰρ τά τ᾽ οὖν πάρος 
τά v εἰσέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερί. 35 

25 

. ἔγνων, Ὀδυσσεῦ, καὶ πάλαι φύλαξ ἔβην 
τῇ σῇ πρόϑυμος εἰς ὁδὸν κυναγίᾳ. 

oo 
. ὡς ς ἔστιν ἀνδρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτά σοι. “ὧδ 

. καὶ πρὸς τί δυσλόγιστον ὧδ᾽ ἧξεν χέρα; «Ὁ 
. χόλῳ βαρυνϑεὶς τῶν ̓Δχιλλείων ὅπλων. o? ἥ 
. τί δῆτα Neqae τήνδ᾽ ἐπεμπίπτει βάσιν; XY 

. δοχῶν ἐν ὑμῖν χεῖρα χραίνεσϑαι φόνῳ. 

ἦ καὶ τὸ βούλευμ᾽ ὡς ἐπ᾽ ᾿Δ4ργείοις τόδ᾽ ἦν; 
45 

50 

λήμας βαλοῦσα, τῆς ἀνηκέστου χαρᾶς, 

καὶ πρός x ἐκτρέπω σύμμιχτά τε 
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λείας ἄδαστα βουκόλων φρουρήματα" 

ἔνϑ᾽ εἰσπεσὼν ἔκειρε πολύκερων φόνον 55 
κύκλῳ ῥαχίζων᾽ κἀδόκει μὲν ἔσϑ᾽ ὅτε wc 
δισσοὺς ᾿Δτρείδας αὐτόχειρ κτείνειν ἔχων, 

᾿ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ἐμπίτνων στρατηλατῶν. 

ἐγὼ δὲ ct |t ἄνδρα μανιάσιν νόδοις m 
GrQvvov, € σέβαλλον τ HQ ORE Rape Ps. 

χἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐλώφησεν πόνου, Í 

τοὺς ζῶντας αὖ δεσμοῖσι συνδήσας βοῶν 
ποίμνας τὲ πάσας εἰς δόμους κομίξεται, 

ὡς ἄνδρας. οὐχ ὡς εὔκερων ἄγραν ἔχων, 

καὶ νῦν κατ᾽ οἴκους συνδέτους αἰκίζεται. 65 

δείξω δὲ καὶ σοὶ τήνδε περιφανῆ vócov, 

ὡς πᾶσιν ᾿Δργείοισιν εἰσιδὼν ϑροῇς. 
ϑαρσῶν δὲ μίμνε μηδὲ συμφορὰν δέχου 

τὸν ἄνδρ᾽" ἐγὼ γὰρ ὀμμάτων ἀποστρόφους Xn 
αὐγὰς ἀπείργω σὴν πρόσοψιν εἰσιδεῖν. 3 v^ eO sd 

οὗτος, σὲ τὸν τὰς αἰχμαλωτίδας χέρας Δ 

δεσμοῖς ἀπευϑύνοντα προσμολεῖν χαλ᾽ ᾿ e 

Αἴαντα φωνῶ" στεῖχε δωμάτων πάρος. lo δ w^ φ X46 Occ Qog we 
Tí δρᾷς, ᾿4ϑάνα; μηδαμῶς ἔξω κάλει. 

οὐ σῖγ᾽ ἀνέξει μηδὲ δειλίαν ἀρεῖ; - "ἡ ^^ qs 

μὴ πρὸς ϑεῶν, ἀλλ᾽ ἔνδον ἀρκείτω μένων. 
τί μὴ γένηται; πρόσϑεν οὐκ ἀνὴρ ὅδ᾽ ἦν; Ax. 

ἐχϑρός γε τῷδε τἀνδρὶ καὶ τανῦν ἔτι. yr "UN V) 
οὔχουν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχϑροὺς γελᾶν; IRE: 3i 

ἐμοὶ uiv ἀρκεῖ τοῦτον ἐν δόμοις μένειν. 7780 

μξμηνότ᾽ ΜΗ περιφανῶς ὀκνεῖς ἰδεῖν; 

φρονοῦ &p vw οὐκ ἂν ἐξέστην ὄκνῳ. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ νῦν σε μὴ παρόντ᾽ ἴδῃ πέλας. 

Ἂ-"-“-“- 4 

πῶς, εἴπερ ὀφθαλμοῖς ys τοῖς αὐτοῖς δρᾷ; 



. ἦ καὶ πρὸς ᾿Δτρείδαισιν ἤχμαδας χέρα; J δὰ va^- 

. τεϑνᾶσιν ἄνδρες, ὡς τὸ σὸν ξυνῆκ᾽ ἐγώ. ax 
A 

! 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

. ἐγὼ σκοτώσω βλέφαρα καὶ δεδορκότα. Jj 85 
ἵν γένοιτο μέντἂν πᾶν ϑεοῦ τεχνωμένου. 

. σίγα νυν ἑστὼς καὶ μέν᾽ ὡς κυρεῖς ἔχων. o 

. μένοιμ᾽ ἄν" ἤϑελον δ᾽ ἂν ἐχτὸς ὧν τυχεῖν. ^ 
3 . ὦ οὗτος, Αἴας, δεύτερόν σὲ προσκαλῶ. «^ 
Tí βαιὸν οὕτως ἐντρέπει τῆς συμμάχου; 90 

sw N e et AIAZ. w* 
ὦ χαῖρ᾽ -A8ve, χαῖρε Ζιογενὲς τέκνον, 
ὡς εὖ παρέστης" καί 6s παγχρύσοις γὼ | X ^ 
στέψω λαφύροις τῆσδε τῆς ἄγρας χάριν. «97^ 

. καλῶς ἔλεξας" ἀλλ᾽ ἐκεῖνό μοι φράσον, τοῦ 

ἔβαψας ἔγχος εὖ πρὸς "Aoysíov στρατῷ; 95 
κόμπος πάρεστι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. ἡ πος πάρ ρνοῦμαι τὸ μή. As 

: fee vrl 
ὥστ᾽ οὔποτ᾽ Αἴανϑ’ οἵδ᾽ ἀτιμάσουσ᾽ ἔτι. 

M. , er 4 p t , ϑανόντες ἤδη τἄμ᾽ ἀφαιρείσϑων ὅπλα. *. 97100 

. εἶεν, τί γὰρ δὴ παῖς ὁ τοῦ “αερτίου, 
ποῦ σοι τύχης ἕστηκεν; ἢ πέφευγέ 66; 
ξ , /PLYEO: pol dA M 9. ὦ 

ἦ τοὐπίζῥιπτον κίναδος ἐξήρου u ὅπου; 

. ἔγωγ᾽" Ὀδυσσέα τὸν σὸν ἐνστάτην λέγω. 
ἥδιστος, ὦ δέσποινα, δεσμώτης ἔσω 105 
δϑακεῖ" ϑανεῖν yàg αὐτὸν oU τί πω ϑέλω. 

. πρὶν ἂν τί δράσῃς ἢ τί κερδάνῃς πλέον; 
πρὶν ἂν δεϑεὶς πρὸς κίον᾽ égxs(ov στέγης 

. τί δῆτα τὸν δύστηνον ἐργάσει κακόν; 

μάστιγι πρῶτον νῶτα φοινιχϑεὶς φανῇ. 110 
. μὴ δῆτα τὸν δύστηνον ὧδέ γ᾽ αἰκίσῃ. 

χαίρειν, ᾿ϑάνα, τἄλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐφίεμαι" 
κεῖνος δὲ τίσει τήνδε κοὐκ ἄλλην δίκην. 

. σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τέρψις ἥδε σοι τὸ δρᾶν, 

V P E | 
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χρῶ χειρί, φείδου μηδὲν ὧνπερ ἐννοεῖς. 115 
Al χωρῶ πρὸς ἔργον" σοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἐφίεμαι., ι 

τοιάνδ᾽ ἀεί ἐν Ἢ ' μον σύμμαχον παρεστάναι. "n m 
i 

ΑΘ. ὁρᾷς, Ὀδυσσεῦ, τὴν ϑεῶν ἰσχὺν ὅση; 

τούτου τίς ἄν σοι τἀνδρὸς ἢ adu den he la 

ἢ δρᾶν ἀμείνων ηὑρέϑη và καίρια; c 
OA. ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ οἶδ᾽" ἐποικτίρω δέ νιν 

δύστηνον eitis καίπερ ὄντα δυσμενῆ, γ..,, με Ji 

ὁθούνεκ᾽ ἄτῃ συγκατέξευκται κακῇ; DE ca 
οὐδὲν τὸ τούτου μᾶλλον ἢ τοὐμὸν σκοπῶν. («Ga Mor 

ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν ῴ 198 ,,͵ε΄. 

εἴδωλ᾽ ὅσοιπερ ζῶμεν ἢ κούφην σκιάν. ὁ Pda x Pal. 
ΑΘ. τοιαῦτα τοίνυν εἰσορῶν ὑπέρκοπον 

μηδέν ποτ᾽ εἴπῃς αὐτὸς εἰς ϑεοὺς ἔπος. t γί p 

μηδ᾽ δηρὸν ἄρῃ μηδέν᾽ , δἴ τινος πλέον Eu r4 

E ἢ χειρὶ βρίϑεις ἢ μακροῦ πλούτου βάϑει. “1807 
Lan ^ ὡς ἡμέρα xAívev, ve κἀνάγει πάλιν 

ἣ ἅπαντα τἀνϑρώπειά' τοὺς δὲ σώφρονας 

Γ ϑεοὶ p καὶ στυγοῦσι τοὺς κακούς. ᾿ 
d) 

y 3.67 Τελαμώνιε M t, τῆς ἀμφιρύτου | (ys b 5 NIE 
gveptvos ἔχων βφθῳ δὴ ἀγχιάλου, 

σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίβω" | cho 
9C $ ix σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ 4ιὸς ἢ ξαμενὴς κ- δὲ Τὶ 
wt» λόγος ἐκ Δαναῶν κακόϑρους ἐπιβῇ, oc) bu 

4» ;.'! μέγαν ὄκνον ἔχω καὶ πέφόβημαι uM. P 7x mer 
o er" πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείᾳς. PLA mj gem da 

E" ὡς καὶ τῆς νῦν φϑιμένης νυχτὸς i 

μεγάλοι ϑόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς {:..Σ 
ἐπὶ δυσκλείᾳ, σὲ τὸν ἱππομανῆῇ. σα ΘΠ 

λειμῶν᾽ ἐπιβάντ᾽ ὀλέσαι Ζαναῶν υνκιιὺ σά, πος Ἢ 
,» vues σον 

z P " jm 

v dE mium. Lad 
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βοτὰ καὶ λείαν, c 145 
ἥπερ δορίληπτος ἔτ᾽ ἦν NN Q7 | 
κτείνοντ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ. ΣΉ ΤΕ 
τοιούσδε Aépuos ψυϑύρους πλι πλάσσων ESO Jd 

κι qu pe εἰς ὦτα φέρει πάντων Ὀδυσεύς, 
ΝᾺ 77 καὶ σφόδρα πείϑει" περὶ γὰρ σοῦ νῦν P P m 
E “, ϑεὔπιστα λέγει. καὶ πᾶς ὃ κλύων vu 

Ew. αὐτοῦ λέξαντος χαίρει μᾶλλον 
Eu J us τοῖς σοῖς ἄχεσιν καϑυβρίζων. . n 2x 

uno. τῶν 76p pepillor ψυχῶν εὶς 

E Vr. οὐκ ἂν ἀμάψτοιοΣ κατὰ δ᾽ ἄν τις ἐμοῦ 155 

l p^ τοιαῦτα λέγων O Dx Qy, πείϑοι" E 

M TT πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ δ΄ φϑόνος ἕρπει. h. 
nr καίτοι σμικροὶ μεγάλων χωρὶς vana ἡ 

ΤᾺΝ σφαλερὸν πύργου ῥῦμα πέλονται" δι 4.853 

μετὰ γὰρ μεγάλων βαιὸς ἄριστ᾽ ἂν 100 
ja 075 καὶ μέγας ὀρϑοῖϑ᾽ ὑπὸ μικροτέρων. 

ἀλλ᾽ οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους εσν- db 
jb ^" τούτων γνώμας προδιδάσκειν. Gad τλῆ y 

ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν ϑορυβεῖ 

χἠμεῖς οὐδὲν σϑένομεν πρὸς ταῦτ᾽ 165 
UM xcisiaetus. σοῦ χωρίς, ἄναξ. 

: ἀλλ᾽ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ὄμμ᾽ ἀπέδραν, 
παταγοῦσιν ἅπερ πτηνῶν ἀγέλαι" 

μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποδείσαντες | 

m. “τάχ᾽ ἄν, ἐξαίφνης, εἰ σὺ φανείης, 170 
y? A^, σιγῇ πτήξειαν pmo. «o 
NN oe TW ον v. 3. Qua ων onde A a 

P ἦ ῥά δε Ταυρόπόλα Ζιὼὸς "Δρτέμις — 
Tos m ET gre, ὦ 
i ert mer 172—182 — — 183—193. 

e ὦ, 

λον no 
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μᾶτερ αἰσχύνας ἐμᾶς -- 
--- 

ἄμ», ὥρμασξ, π γνδάμους ἐπὶ βοῦς. ἀγελαίας, 1τῦ 

ἡ πού τίνος νίκάς ἀκάρπωτοξ χάριν, 
jj ῥὰ κλυτῶν ἐνάρων "n 
ψευσϑεῖσ( δώροις; εἴτ᾽ ἐλαφαβολίας; 4^ σ΄ : 

ἢ χαλκοϑώραξ ἥντιν᾽ Ἐνυάλιος, ,,0. 29 

a.- - woufpàv. ἔχων. ξυνοῦ δορὸς ἐννυχίοις αν 180 
D uie ἐτίσατο Adv;  3- 0.5 

ob ποτὲ γὰρ φρενόϑεν γ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά, 188 0 7.52 

παῖ Τελαμῶνος, ἔβας 

τόσσον. ἐν ποίμναις πίτνων" 

ἥκοι γὰρ ἂν ϑεία νόσος" ἀλλ᾽ ἀπερύχον OL Hl 
«l Ζεὺς κακὰν καὶ Φοῖβος Voysiov φάτιν. —, C, 

εἰ δ᾽ ὑποβαλλόμενοι LA- y^ d ovv ttn cde 

κλέπτουσι μύϑους οἵ μεγάλοι βασιλῆς 

ΤΩ P τᾶς ἀσώτου Σισυφιδᾶν yevsüg, dh tf 9^ 

E wn μή ey ἄναξ, £9" :9^ ὧδ᾽ ἐφάλοις κλισίαις 

ὄμμ᾽ ἔχων κακὰν φάτιν ἄρῃ. 193 

ἀλλ: ἄνα ἐξ ἑδράνων, ὅπου μακραίωνι Wr 
"τρέξει ποτὶ τᾷδ᾽ ἀγωνίῳ.- σχολξ ait δ᾽ 

“Ἰἄταν οὐρανίαν φλέγων. ἐχϑρῶν δ᾽ ὕβρις ὶ 

" ἀτάρβητορ ὁρμᾶται Stai Ro «ἔνυνν 23 BS 
ἐν εὐανέμοις βάσδαις, 7 
ἁπάντων καχαζόντων 199 

γλώσσαις βαρυαλγήτως" 

ἰὰς δι Ἧς χα 

ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ξστακεν. ^ $e 200 

TEKMHZZA. 
ναὺς ἀρωγοὶ τῆς “ἴαντος. GLA À TL 
γενεᾶς q9ovíov ἀπ᾽ ᾿Ερεχϑειδῶν, 

ἔχομεν στοναχὰς οὗ κηδόμενοι 

τοῦ Τελαμῶνος τηλόϑεν οἴκου. 



ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

νῦν γὰρ ὃ δεινὸς μέγας ὠμοκρατὴς 205 
iuo ϑολερῷ -ὦ.... ἃ 

κεῖται χειμῶνι νοσήσᾳς.. TY 

XO. τί δ᾽ ἐνήλλακται τῆς ̓ ἡρεμίας rae 

νὺξ ἥδε βάρος; ovt 

παῖ τοῦ Φρεψεσιο Τελεύταντος, 1 — 919 

ἕγ᾽, ἐπεὶ σὲ λέχος δουριάλωτον μετ. ete 
TUE vei στέρξας ἀνέχει ϑούριος Αἴας" 

ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἄιδρις ὑπείποις. 

TEK. πῶς δῆτα λέγω λόγον ἄρρητον; 

ϑανάτῳ vào ἴσον βάρος ἐχπεύσει. 215 
a μανίᾳ γὰρ ἁλοὺς ἡμὶν ὁ κλεινὸς 

XTEQOg "jog ἀπελωβή 
ἘΞ qoum ἂν "big spit io» EL js b; 

ER i diaeta σφάγι᾽ αἱμοβαφῆ, 

κείνου χρηστήρια τἀνδρός. 220 

ΧΟ. jx ἐδήλωσας ἀνδρὸς αἴϑονος ἀγγελίαν ἄτλα- 
"ees τον οὐδὲ φξυχτάν ΧΩ 

TEK. 

τῶν μεγάλων ΖΙαναῶν ὕπο κλῃξομέναν, 5" 225 
τὰν ὃ μέγας μῦϑος ἀέξει. MENU 

οἴμον φοβοῦμαι τὸ προσέρπον. περίφαντος ἁνὴρ 

ϑανεῖται, παραπλάκτῳ χερὶ συγκατακτὰς 280 

κελαινοῖς ξίφεσιν βοτὰ καὶ βοτῆρας ἱππονώμας. 
ὥμοι" κεῖϑεν κεῖϑεν ἄρ᾽ ἡμῖν oe needs 

δεσμῶτιν ἄγων ἥἤλυϑε ποίμνην" 

ὧν τὴν μὲν ἔσω σφάζ᾽ ἐπὶ γαίας, 235 
τὰ δὲ πλευροκοπῶν δίέχ᾽ ἀνερρήγνυ. 
δύο δ᾽ ἀργίποδας χριοὺς ἀνελὼν 
τοῦ μὲν κεφαλὴν καὶ γλῶσσαν ἄκραν 
ῥιπτεῖ ϑερίσας, τὸν δ᾽ ὀρϑὸν ἄνω 

221—232 — 245—250. 

—Lm diim is m artt cuni 
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κίονι δήσας 240 
μέγαν ἱπποδέτην δυτῆρα λαβὼν 
παίει λιγυρᾷ μάστιγι διπλῇ, 

χακὰ δεννάζων Q6u«9', ἃ δαίμων 

κοὐδεὶς ἀνδρῶν ἐδίδαξεν. : 944 

ὥρα τιν᾽ ἤδη «ἄρα καλύμμασι κρυψάμενον ποδοῖν 

τοι kpaT« κλοπὰν ἀρέσϑαι Ἴννιεὶ ̂  
ἢ ϑοὸν εἰρεσίας ξυγὸν ἕξζόμενον ὙΠ x js 

ποντοπόρῳ ναὶ μεϑεῖναι. — | ζ ἐς αβο ; 
τοίας ἐρέσσουσιν ἀπειλὰς δικρατεῖς ᾿Δτρεῖδαι ““--- δ: τ 
καϑ' ἡμῶν" πεφόβημαι λυϑόλευστον "Aon Ὃ μι M. ! 

ξυναλγεῖν μετὰ τοῦδε τυπείς, τὸν oio  ümAevog 
wl 

Wa bread C tias ἴσχει. tn 7 266 
οὐκέτι" λαμπρᾶς γὰρ ἄτερ Gvegomijo ^, , 997 « 
ἄξας ὀξὺς νότος ὃς λήγει, a o, 

καὶ νῦν φρόνιμος νέον ἄλγος ἔχει. 

τὸ γὰρ ἐσλεύσσειν οἰκεῖα πάϑη, 260 
μηδενὸς ἄλλου παραπράξαντος, ^ lao pet [i EN 
μεγάλας ὀδύνας ὑποτείνβι.  — Nr SROne κα ld os 0.1.0»: 

ἀλλ᾽ εἰ πέπαυται, κάρτ᾽ ἂν εὐτυχεῖν δοκῶ" 
qQoUdov γὰρ ἤδη τοῦ κακοῦ μείων, λόγος. 7^4$3€6.. 

πότερα δ᾽ ἄν, εἰ νέμοι τις αἵρεσιν, λάβοις, 965 fruc 
φίλους ἀνιῶν αὐτὸς ἡδονὰς ἔχειν 

ἢ κοινὸς ἐν κοινοῖσι λυπεῖσϑαι ξυνών; VU , ὧν i Ms 
τό τοι διπλάξζον, ὦ γύναι, μεῖζον κακόν. Mer 

ἡμεῖς ἄρ᾽ οὐ νοσοῦντες ἀ WC VM »; μι Ch 4 " 

πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας; οὐ κάτοιδ᾽ ὕπωὰ Δξγειρ. 910 τ ρων 

ἁνὴρ ἐχεῖνος, ἡνίκ᾽ ἦν ἐν τῇ νόσῳ, |^ 438 

αὐτὸς μὲν ἥδεϑ᾽ οἷσιν εἴχετ᾽ ἐν κακοῖς, A μὰν ge 

ἡμᾶς δὲ τοὺς φρονοῦντας ἠνία ξυνών" Ms 
νῦν δ᾽ ὡς ἔληξε κἀνέπνευσε τῆς νόσου, 

fU M 3.74 
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κεῖνός τὲ λύπῃ πᾶς ἐλήλαται κακῇ 275 
ἡμεῖς 9' ὁμοίως οὐδὲν ἧσσον ἢ πάρος. 
ἄρ᾽ ἔστι ταῦτα δὶς τόσ᾽ ἐξ ἁπλῶν κακά; 

ANS AN. ξύμφημι δή dor καὶ δέδοικα μὴ 'x ϑεοῦ 

dan Wo πληγή τις ἥκει ̓ πῶς γάρ, εἰ πεπαυμένος 

: μηδέν, τι μᾶλλον ἢ ἢ νοσῶν ὃν, Soo beads ids 280 
A^. AVPTEK. ὡς ὧδ᾽ r3 ἐχόντων t τῶνο᾽ ἐπίστασθαί δὲ χρή. ab, 
n. E “τίς ydg (e ydo mor ἀρχὴ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ προασέπεντ; ΑΝ 

DU. δήλωσον ἡμῖν τοῖς ξυναλγοῦσιν τύχας. 
2 "οὐ ἅπαν μωϑήσει τοὔργον, ὡς κοινωνὸς Ov. 

e" κεῖνος γὰ ἄκρας Hac ἡνίχ᾽ ἕσπεροι 285 
ἜΝ x υνεζαμπτῆφες οὐκέτ᾽ ἦϑον, ἄμφηκες λαβὼν 2 

΄ ἐμαίετ᾽ ἔγχος ἐξόδους ἕρπειν κενάς. 
, κἀγὼ ᾿πιπλήσσω καὶ λέγω" τέ χρῆμα δρᾷς; 

Δἴας; τί τήνδ᾽ ἄκαιρος οὔϑ' ὑπ᾽ ἀγγέλων 

e. κληϑεὶς ἀφορμᾷς πεῖραν οὔτε του κλύων 290 

[eA ux e aiimpyobs ἀλλὰ νῦν ys πᾶς εὕδει στρατός. 
21 DU EE Tr aps, τοῦ πρός μὲ Bot , y δ᾽ ὑμνούμενα" ole ac Lad 

γύναι, γυναιξὶ κόσμον φέρει. fta 3 φξὸ So 

κἀγὼ μαϑοῦσ᾽ ewe, ὃ δ᾽ SMAMES uóvog. Hire rv 
καὶ τὰς ἐκεῖ uiv οὐκ ἔχω λέγειν πάϑας" $998 

ἔσω δ᾽ ἐσῆλϑε συνδέτους ἄγων ὁμοῦ &u- 

ταύρους, κύνας βοτῆρας εὔερόν τ᾽ ἄγραν. 
ον καὶ τοὺς μὲν ηὐχένιξε, τοὺς δ᾽ ἄνω τρέπων " 

ἔσφαξε κἀρράχιξε, τοὺς δὲ δεσμίους 

ed qx(£e90' ὥστε φῶτας ἐν ποίμναις πίτνων. 800. 
b - ient ων τέλος δ᾽ ὑχάξας διὰ ϑυρῶν σκιᾷ τινι haee" ΣΝ 

ui. γέ: λόγους ἀνέσπὰα τοὺς μὲν prodr; ἅτα, tek 

eee “τοὺς δ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσσεῖ, συντιϑεὶς εἷς γέλων πολύν, 
NUT. ὅσην κατ᾽ αὐτῶν ὕβριν pur. ἰών" e, o μοσ o 

κἄπειτ᾽ ἐπάξας αὖϑις ἐς δόμους πάλιν, 80ῦ | 
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ἔμφρων μόλις πῶς ξὺν χρόνῳ καϑίσταται, 
καὶ πλῆρες ἄτης ὡς διοϊτεύει στέγος, 
παίσας κάρα ᾿ϑώυξεν" ἐν δ᾽ ἐρειπίοις tme rac ta 
νεχρῶν ἐρειφϑεὶς ἕξετ᾽ ἀρνείου φόνου, 
κόμην ἀπρὶξ ὄνυξι συλλαβὼν χερί. Sua 5: 810 
καὶ τὸν μὲν ἧστο πλεῖστον ἄ ἄφϑογγος “χρόνον" 
ἔπειτ᾽ ἐμοὶ τὰ δείν᾽ ἐπηπείλησ᾽ ἔπη, d A toe d. 
εἰ μὴ aodio πᾶν τὸ συντυχὺν πάϑος, ^  — 
πόνήροτ' ἐν τῷ πράγματος κυροῖ mOT&. duos asa 

κἀγώ, φίλοι, δείσασα τοὐξειργασμένον. rtg T 
ἔλεξα πᾶν ὅσονπερ ἐξηπιστάμην. 
ὃ δ᾽ εὐθὺς ἐξώμωξεν οἰμωγὰς λυγράς, 
ὃς οὔποτ᾽ αὐτοῦ πρόσϑεν εἰσήκουσ᾽ ἐγώ" β 
πρὸς γὰρ κακοῦ vs καὶ βαρυψύχου γόους WO. r* 

τοιούσδ᾽ ἀεί ποτ᾽ ἀνδρὸς pes ἔχειν νιν dao 

ἀλλ᾽ ἀψόφητος ὀξέων κωκυμάτων ^s. 15. , ἊΣ ma 
ὑπεστέναξε ταῦρος ὃς βρυχώμενος. ἐμ ἀπαι: cv 
νῦν δ᾽ ἐν τοιᾷδε κείμενδξ᾽ i τύχῃ 
ἄσιτος ἁνήρ, ἄποτος, ἐν μέσοις βοτοῖς ἐς, 

σιδηροκμῆσιν ἥσυχος ϑακεῖ πεσών" Gloss e V ggg 
καὶ δῆλός ἐστιν ὥς τι δρασείων κακόν dio: 
[τοιαῦτα γάρ πως καὶ λέγει κὠδύρεται]. V^ 77 7 
ἀλλ᾽ ὦ φίλοι, τούτων γὰρ εἵνεκ᾽ ἐστάλην, 
ἀρήξατ᾽ εἰσελθόντες, εἰ δύνασϑέ τι" 

φίλων γὰρ οἵ τοιοίδε νικῶνται Aóyotg. 330 

Τέχμησσα, δεινά, παῖ Τελεύταντος, λέγεις 

ἡμῖν, τὸν ἄνδρα διαπεφοιβάσϑαι κακοῖφ. — vo 
P 

cO cS 
ἰώ uot μου. τὰς M A eee I CUL TM AH e A X 
τάχ᾽, ὡς Sous, μᾶλλον" ἢ οὐκ ἡκούσατε 
“ἴαντος οἵαν τήνδε ϑωύσσει βοήν; 835 
ἰώ μοί μοι. 
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ΧΟ. ἁνὴρ ἔοικεν ἢ νοσεῖν ἢ τοῖς πάλαν — eA ac 
νοσήμασιν ξυνοῦσι λυπεῖσϑαι παρών. 5 

Al. i παῖ παῖ. puo ertt boat 

TEK. ὥμοι τάλαιν᾽" Εὐρύσακες,, ἀμφὶ σοὶ βοᾷ. 840 

τί ποτὲ μενοινᾷ; ποῦ ποτ᾽ εἶ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 
. AL Τεῦχρον καλῶ. “ποῦ Τεῦκρος; ἢ τὸν εἰσαεὶ 

λεηλατήσει χρόνον, ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι; “7 
ΧΟ. ἀνὴρ xpgonóQe ἔοικεν. ἀλλ᾽ ἀνοίγετε. 

evt τάχ᾽ ἄν τιν᾽ αἰδῶ κἀπ᾽ ἐμοὶ βλέψας λάβοι. 345 

EK. ἰδού, διοίγω" προσβλέπειν δ᾽ ἔξεστί σοι 

TAN PE jo gà τοῦδε πράγη, καὐτὸς ὡς ἔχων κυρεῖ. ᾧ 7. 
: vi apt ναυβάται, μόνοι ἐμῶν φίλων, 848 
2 ̂b V7 μόνοι ἔτ᾽ ἐμμένοντες ὀρϑῷ νόμῳ, 350 
sta. d εσϑέ u' oiov ἄρτι κῦμα φοινίας ὑπὸ ξάλης ] 

e, μφίδρομον κυκλεῖται. 

Y M οἴμ᾽ ὡς ἔοικας ὀρθὰ μαρτυρεῖν ἄγαν. 

δηλοῖ δὲ τοὔργον ὡς ἀφροντίστως ἔχει. 355 
E, Al. ἰὼ ! JiMOG ναΐας ἀρωγὸν τέχνας, 

E T ὃς ἁλίαν ἔβας ἑλίσσων πλάταν, 

ur Mw σέ τοι δέ τοι μόνον δέδορχα πημονὰν ἐπ- 

͵ x 
αρκχέσοντ᾽ " 360 

ye" | ἀλλά us συνδάιξον. 5 Coe ea^ Cb. Voi 

y^ 

»" 

XO. εὔφημὰ φώνει" μὴ κακὸν κακῷ διδοὺς 

“42 069 πλέον τὸ πῆμα τῆς ἄτης τίϑει. καλὸ 
Ud ΨΥ δρᾷ τὸν ϑρασύν, τὸν εὐκάρδιον, -- τ ge 

Ew “τὸν ἐν Ocio ἄτρεστον μάχαις, * 805 
ἐν ἀφόβοις μὲ ϑηρσὶ δεινὸν χέρας; 

ge^ ὥμοι γέλωτος, oiov ὑβρίσϑην ἄρα. Yo 

TEK. μή, δέσποτ᾽ Αἴας, λίσσομαί σ᾽, αὔδα τάδε. 
, Al οὐκ ἐκτός; οὐκ ἄψοῤῥον ἐχνεμεῖ πόδα; 

αν 848—355 — 866--808, 364—378 — 379— με δες 2 

2 
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αἰαῖ αἰαῖ. 810 

TEK. ὦ πρὸς ϑεῶν ὕπεικε καὶ φρόνησον εὖ. 
Al. ὧὦ δύσμορος, ὃς χερὶ μὲν μεϑῆκα τοὺς ἀλάστορας, 

ἐν δ᾽ ἑλίκεσσι βουσὶ καὶ κλυτοῖς πεσὼν αἰπολίοις 

NERA: ἐρεμνὸν αἷμ᾽ ἔδευσα. 810 
ΧΟ. τί δῆτ᾽ ἂν diyohue ἐξ ἐπ᾿ ἐξειργασμένοις: NN 

οὐ γὰρ yéveuE. dv ταῦϑ᾽ ὅπως οὐχ ὧδ᾽ ἔχειν. K : 
. AL , ἰὼ πάντα δρῶν τ Biuvreu at de SEDED. s 
Pd ̂ χακῶν ὄργανον, τέκνον Aagviou , | 5, 880 
qun 

» - q $7 € κακοπινεστατόν T. Ape στρατοῦ... l| &ugrí wa ia 
AA ker ETT M & fo 

7j πο: zov πολὺν T d ocuud ὑφ᾽ ἡδονῆς ἄγειφος. det v4 

tw Lm ξύν TOL 828 πᾶς καὶ γελᾷ κὠδύρεται. 0e. * $^ o. 

p τὸν ἔδδίμε μήν νιν, καῤτερ ὧδ᾽ ἀτώμενος. (s. γεν 
ἰώ μοί μοι. πος ACTA Una $30 οὐ Tus ἢ ΠΝ 

ΧΟ. μηδὲν δὲν μέγ᾽ εἴπῃς" οὐχ δρᾷς ἵν᾽ εἶ κακοῦ; 

AL ὦ Ζεῦ, προγόνων προπάτωρ, πῶς ἂν τὸν αἷμυ- creen 
| λώτατον, Ws ger 

Let “ἐχϑρὸν ἄλημα, τούς vc δισσάρχας ὀλέσσας βασιλῆς͵ ΟΣ 

ἱπέλος ϑάνοιμι καὐτός; δος uas A oe 4,391 «f 

TEK. ὅταν κατεύχῃ ταῦϑ', ὁμοῦ κἀμοὶ ϑανεῖν 

εὔχου" τί γὰρ δεῖ ξῆν μὲ σοῦ τεϑνηκότος; 

ΑἸ, ἰὼ σκότοξ, dub hu. ζω Mens Lo 394 
: ρέβος ὦ φαεννότατον, ὡς ἐμοί, “9 [. v Un 
Ό ἕλεσϑ᾽ ξἕλεσϑέ μ᾽ οἰκύτορα, υυετὸ uoce θοσν Ae da 

ξλεσϑέ μ᾽" οὔτε γὰρ ϑεῶν γένος οὔϑ᾽ ἁμερίων Fs 
ἄξιος βλέπειν τιν᾽ εἰς ὄνασιν ἀνθρώπων. 400 eq: ̂* 

ἀλλά μ᾽ ἁ Διὸς 

ἀλκίμα ϑεὸς 

ὀλέϑρι᾽ aluit reas eda 
ποῖ τις οὖν φύγῃ, wu. sr σι We 

394—411 — 412—429. vía 2928. 
SoPHocLEs. 9 

EE ., 
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"^ sot μολὼν PAPER gon 
due ». |& τὰ μὲν φϑένει φίλοισι τοῖσδ᾽ ad tea 105 

ἐμοῦ σέβας, μώραις δ᾽ ἄγραις προσχείμεθα, E 
πᾶς δὲ στρατὸς δίπαλτος ἄν μὲ 

χειρὶ φονεύοι. 

TEK. ὦ δυστάλαινα, τοιάδ᾽ ἄνδρα χρήσιμον, 410 
iaa φωνεῖν, ἃ πρόσϑεν οὗτος οὐκ ἔτλη ποτ᾽ ἄν. 

par liy zc πόροί, ἀλίρροϑοι fovet 3(7 | 
Be KíguAd τ᾽ ἄντρα καὶ véuoc initio 

πολὺν πολύν us δαρόν ve δὴ 

κατείχετ᾽ ἀμφὶ Τροίαν yoóvov: ἀλλ᾽ οὐκέτι μ᾽, 
Lacy ODE 416 

ἔτ᾽ ἀμπνοὰς ἔχοντα τοῦτό tig φρονῶν ἴστω. 
ὦ Σκαμάνδριοι 

γείτονες ῥοαί, 

εὔφρονες ᾿Δργείοις, συ.» utt d 490 
οὐκέτ᾽ ἄνδρα μὴ ν΄ νυν... 435. £99 - 
τόνδ᾽ ἴδητ᾽, n nd ΩΝ anna | 
ἐξερῶ μέγ᾽ τ οἷον οὔ τινὰ νῶν ot | 

Τροία στρατοῦ δέρχϑη χϑονὸς μολόντ᾽ ἀπὸ 495 — - 

᾿Ελλανίδοςφ" τανῦν δ᾽ ἄτιμος τ». | 
ὧδε πρύκειμαι: | 

XO. οὔτοι σ᾽ ἀπείργειν οὐδ᾽ ὅπως ἐῶ λέγειν v. ep 
ἔχω. κακοῖς τοιοῖσδε συμπεπτωχότα. NOU | 

AL αἰαῖ" τίς ἄν ποτ᾽ ᾧεϑ᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον 480 
τοὐμὸν ξυνοίδσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς; 

e. yen. νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάξειν ἐμοὶ 

mr τρίς" TOLO ὑτοιᾷ γὰρ κακοῖς οἷς ἐντυγχάνω" 
εὐϑτον του πατὴρ μὲν τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ιδαίας χϑονὸς . had. 

talit πρῶτα καλλιστεῖ᾽ ἀριστεύσας στρατοῦ μἠφ 
BU “Πρὸς οἶκον ἦλϑε πᾶσαν εὔκλειαν φέρων" | 

᾿ 

sdbunduin Δ» dendübetcn sh. " 
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ἐγὼ δ᾽ ὁ κείνου ais; τὸν αὐτὸν ἐς τόπον 

Τροίας ἐπ LOMA οὐκ ἐλάσσονι σϑένει 

οὐδ᾽ ἔργα μείω χειρὸς ἀρκέσας ἐμῆς. 

ἄτιμος ᾿Δργείοισιν ὧδ᾽ ἀπόλλυμαι. 440 

καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ ἐξεπίστασϑαι δοκῶ" 

εἰ ξῶν ᾿Αχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι 
Noirs ἔμελλε κράτος ἀριστείᾳς μων 

οὐκ ἄν τις αὔτ᾽ ἔμαρεν ἄλλος ἄντ᾽ ἐμοῦ. 

MIR δ᾽ αὔτ᾽ ᾿Δ4τρεῖδαι φωτὶ παντουφγῷ i φρένας 

CÉxQ αξαν, ἀνδρὸς τοῦδ᾽ ἀπώσαντες κράτη. «446 

xti μὴ τόδ᾽ ὄμμα καὶ qo£vsg δυξακροσιον 64. e: 

γνώμης ἀπῇξαν τῆρ. ἐμῆς, οὐχ, ἄν ποτ΄ |.  . 

δίτην κατ᾽ ἄλλου φωτὸς ὧδ᾽ ἐψήφισαν. Lehre rcs 
νῦν δ᾽ ἡ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος ϑεὰ A80 «4. £57 

ἤδη μ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς χεῖρ᾽ ἐπεντύνοντ᾽ ἐμὴν 
ἔσφηλεν, ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον, 

ὥστ᾽ ἐν τοιοῖσδε χεῖρας αἱμάξαι βοτοῖς" 
κεῖνοι δ᾽ ἐπεγγελῶσιν ἐχπεφευγότες, 

ἐμοῦ μὲν οὐχ ἑκόντος" εἰ δέ τις ϑεῶν 4565 
λάπτοι, φύγοι τἂν χὠ κακὸς τὸν κρείσσονα. 
«li νῦν τί χρὴ δρᾶν; ὅστις ἐμφανῶς ϑεοῖς 

ἐχϑαίρομαι, μισεῖ δέ μ᾽ “Ἑλλήνων στρατός, 

ἔχϑει δὲ Τροία πᾶσα καὶ πεδία τάδε. wirt 
πότερα πρὸς οἴκους. ναυλόχους λιπὼν ἕδρας 460 .,ς,.. 

προδούς τ᾽ ᾿Ατρείδας. πέλαγος Αἰγαῖον περῶ; ἴ...«- ἤν. 

καὶ ποῖον ὄμμα πατρὶ δηλώσω φανεὶς αὐ 4$. 

Τελαμῶνι; πῶς us τλήσεταί ποτ᾽ εἰσιδεῖν. tod ἐῳ.. 

γυμνὸν φανέντα τῶν ἀριστείων ἄτερ, 07 /39I 

ὧν αὐτὸς ἔσχε στέφανον εὐκλείας μέγαν; ^ 465 
οὐκ ἔστι τοὔργον τλητόν. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἰὼν 
πρὸς ἔρυμα Τρώων, ξυμπεσὼν piros μόνοις — Av 

9* tos 0t o 
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καὶ δρῶν τι χρηστόν, εἶτα λοίσϑιον ϑάνω; 
ἀλλ᾽ ὧδέ γ᾽ ᾿Δτρείδας ἂν εὐφράναιμί που. 
οὐκ ἔστι ταῦτα. πεῖρά τις ζητητέα 410 

τοιάδ᾽ ἀφ᾽ ἧς γέροντι δηλώσω πατρὶ 
κλ si^" i TOL φύσιν γ᾽ ἄσπλαγχνος ἐκ κείνου γεγώς. 

αἰσχρὸν γὰρ ἄνδρα τοῦ μακροῦ χρήξειν βίου, 
κακοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσεται. 
ví γὰρ παρ᾽ ἦμαρ ἡμέρα τέρπειν ἔχει 475 

tun» "f προσϑεῖσα κἀναϑεῖσα τοῦ ys κατϑανεῖν; 

OUR, ἂμ πριαίμην οὐδενὸς λόγου βροτὸν 

bns ous Weste ἐλπίσιν ϑερμαίνεται" 1 LA 

am oerte e. AA ἢ καλῶς ξῆν ἢ καλῶς τεϑνηκέναι iR E 

τὸν εὐγενῆ χρή. πάντ᾽ ἀκήκοας λόγον. 480 
, ^ 3 € e 9 σα 0A. , 2 0. οὐδεὶς ἐρεῖ z09' ὡς ὑπόβλητον λόγον, PL. ἀε 

Δἴας, ἔλεξας, ἀλλὰ τῆς σαυτοῦ φρενός" iul ? aues 

παῦσαί ys μέντοι καὶ δὸς ἀνδράσιν φίλοις “21 S uce4.. τ 

γνώμης κρατῆσαι, τάσδε ppeveidae μεϑείφ. Arr AA 

TEK, ὦ δέσποτ᾽ iw, τῆς ἀναγκαίας τύχης 4 485. 
εν et o ἔστιν οὐδὲν μεῖζον ἀνϑρώποις κακόν. JU 

. wc ἐγὼ δ᾽ ἐλευϑέρου μὲν ἐξέφυν πατρός, 
ἐν. ,* εἴπερ τινὸς σϑένοντος ἐν πλούτῳ Φρυγῶν" 

e". p bed εἰμὶ δούλη" ϑεοῖς γὰρ ὧδ᾽ ἔδοξέ που 
Ὁ... καὶ σῇ μάλιστα χειρί. τοιγαροῦν, ἐπεὶ 490 — — 

L^ τὸ σὸν λέχος ξυνῆλθον, εὖ φρονῶ τὰ σά, ΩΝ 
καί σ᾽ ἀντιάξω πρός τ᾽ ἐφεστίου Διὸς UM 
εὐνῆς τε τῆς σῆς, 7 συνηλλάχϑης ἐμοί, 

μή μ᾽ ἀξιώσῃς βάξιν ἀλγεινὴν λαβεῖν 
τῶν σῶν ox ἐχϑρῶν, χειρίαν ἐφείς τινι. 49 
ἣ γὰρ ϑάνῃς σὺ καὶ τελευτήσας ἀπῇς, 

ταύτῃ νόμιξε κἀμὲ τῇ τόϑ᾽ ἡμέρᾳ 
βίᾳ ξυναρπασϑεῖσαν "Aoysiov ὕπο 
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ξὺν παιδὶ τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν τροφήν. 
: 77) καί τις πικρὸν πρόσφϑεγμα δεσποτῶν ἐρεῖ 500 

Mea τ ἂν λόγοις (dmvov: ἴδετε τὴν δμευνέτιν | 

“ἢ μϊαντος, ὃς μέγιστον ἴσχυσεν στρατοῦ, 

um λατρείας àv" ὅσον ξήλου τρέφει. Lat oc | 
τοιαῦτ᾽ ἐρεῖ vig κἀμὲ μὲν δαίμων ἐλᾷ doter, A 
σοὶ δ᾽ αἰσχρὰ τἄπη ταῦτα καὶ τῷ σῷ γένει. 505 e co 

ἀλλ᾽ αἴδεσαι μὲν πατέρα τὸν σὸν ἐν λυγρῷ ἤρα " 
γήρᾳ προλείπων, αἴδεφᾳι. δὲ μητέρα 
πολλῶν ἐτῶν κληροῦχον, ἥ σὲ πολλάκις 

ϑεοῖς ἀρᾶται ζῶντα πρὸς δόμους μολεῖν" 
οἴκτιρε δ᾽, ὦναξ, παῖδα τὸν σόν, εἰ νέας ὅ10 

97] τροφῆς στερηϑεὶς σοῦ διοίσεται μόνος 

ὑπ ὀρφανιστῶν μὴ φίλων, ὅσον κακὸν 

κείνῳ τε κἀμοὶ τοῦϑ'᾽, ὅταν ϑάνῃς, νεμεῖρ. 
ἐμοὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ἔστιν εἰς ὅ τι βλέπω 
πλὴν σοῦ. σὺ γάρ μοι πατρίδ᾽. ἤστωσας δόρει, 515 
καὶ μητέρ᾽ ἤδη μοῖρα τὸν φύσαντά τε 
καϑεῖλεν “Διδου ϑανασίμους οἰκήτορας. 

τίς δῆτ᾽ ἐμοὶ γένοιτ᾽ ἂν ἀντὶ σοῦ πατρίς; 

τίς πλοῦτος; ἐν σοὶ πᾶσ᾽ ἔγωγε σῴξομαι. 

ἀλλ᾽ ἴσχε κἀμοῦ μνῆστιν" ἀνδρί τοι χρεὼν 520 
R2 los A^ Wy ἤμην προσεῖναι. τερπνὸν εἴ ví που πάϑοι. 

m χάρις χάριν γάρ ἐστιν ἡ τίκτουσ᾽ dst 
ὅτου δ᾽ ἀπορρεῖ μνῆστις εὖ πεπονθότος, 
οὐκ ἂν γένοιτ᾽ &9' οὗτος εὐγενὴς ἀνήρ. 

ΧΟ.  A4iono, ἔχειν σ᾽ ἂν οἶχτον ὡς κἀγὼ φρενὲὴ — 5928 

ϑέλοιμ᾽ ἄν" αἰνοίης γὰρ ἂν τὰ τῆσδ᾽ ἔπη. 
Al. καὶ χάρτ᾽ ἐπαίνου τεύξεται πρὸς γοῦν ἐμοῦ, 

ἐὰν μόνον τὸ ταχϑὲν εὖ τολμᾷ τελεῖν. 
TEK. ἀλλ᾽ ὦ φίλ᾽ Αἴας, πάντ᾽ ἔγωγε πείσομαι. 

^o^ 
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Al χκόμιξέ νύν μοι παῖδα τὸν ἐμόν, ὡς ἴδω. 580 

TEK. xol μὴν φόβοισί γ᾽ αὐτὸν ἐξελυσάμην. 
ΑΙ. ἐν τοῖσδε τοῖς κακοῖσιν; ἢ ví μοι λέγεις; 

TEK. μὴ σοί γέ που δύστηνος ἀντήσας ϑάνοι. 

ΑΙ. πρέπον γέ τὰν ἦν δαίμονος τοὐμοῦ τόδε. 
TEK. ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ ᾽φύλαξα τοῦτό γ᾽ ἀρκέσαι. 585 

Αι. ἐπήνεσ᾽ ἔργον καὶ πρόνοιαν ἣν ἔϑου. 
| "7 TEK, τί δῆτ᾽ Qv ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἂν ὠφελοῖμί δε; 

ΑἹ.  óóe μοι προσειπεῖν αὐτὸν ἐμφανῆ v ἰδεῖν. 
TEK. καὶ μὴν πέλας γὲ προσπόλοιφ, υλάσσεται. 

ΑἹ. τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν; 640 
TEK. ὦ παῖ, πατὴρ καλεῖ σε. δεῦρο προσπόλων 

ἄγ᾽ αὐτὸν ὅσπερ χερσὺν εὐθύνων κυρεῖς. 
ΑἹ. ἔἕρποντι φωνεῖς ἢ λελειμμένῳ λόγων; 

TEK. xol δὴ κομίξει προσπόλων ὅδ᾽ ἐγγύϑεν. 
AL αἶἷρ᾽ αὐτόν, αἷρε δεῦρο" ταρβήσει γὰρ οὐ ὅ4δ 

νεοσφαγῆ τοιόνδε προσλεύσσων φόνον, 

μι | εἴπερ δικαίως ἔστ᾽ ἐμὸς τὰ πατρόϑεν. 

ἀλλ᾽ αὐτίκ᾽ ὠμοῖς αὐτὸν ἐν νόμοις πατρὸς 

δεῖ πωλοδαμνεῖν κἀξομοιοῦσϑαι φύσιν. 

ὦ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος, 550 
M nus t, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ὅμοιος" καὶ γένοι᾽ ἂν οὐ κακός. 

ar^ V μι καίτοι σὲ καὶ νῦν τοῦτό ys ξηλοῦν ἔχω, 

(^ 2.2 δϑρύνεκ᾽ οὐδὲν τῶνδ᾽ ἐπαισϑάνει κακῶν" 
b^ "ur τῷ φρονεῖν yàg μηδὲν ἥδιστος βίος, 
de [τὸ μὴ φρονεῖν yàg κάρτ᾽ ἀνώδυνον κακόν] 

ἕως τὸ χαίρειν καὶ τὸ λυπεῖσθαι μάϑῃς. δδδ 
ὅταν δ᾽ ἵκῃ πρὸς τοῦτο, δεῖ σ᾽ ὅπως πατρὸς 

δείξεις ἐν ἐχϑροῖς, οἷος ἐξ οἵου "rodgue. «ον 
abeft Con δὲ χούφοις πνεύμασιν βόσκου, νέαν 

^ 9 , M ^ 3v. ν ψυχὴν ἀτάλλων, μητρὶ τῇδε χαρμονήν. 
“λν Sa ewe ? 

TAN VAR 
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οὔτοι σ᾽ ᾿4χαιῶν, οἶδα, μή τις ὑβρίσῃ 560 
στυγναῖσι Aófeue, οὐδὲ χωρὶς ὄντ᾽ ἐμοῦ. 
τοῖον πυλωρὸν φύλακα Τεῦκρον ἀμφί σοι 

λείψω τροφῆς ἄοκνον ἔμπα, κεί τανῦν 15, v 

τηλωπὸς οἰχνεῖ, δυσμενῶν ϑήραν ἔχων. 
ἀλλ᾽ ἄνδρες ἀσπιστῆρες, ἐνάλιος λεώς, 565 

ὑμῖν vs κοινὴν τήνδ᾽ ἐπισκήπτω χάριν, 

κείνῳ τ᾽ ἐμὴν ἀγγείλατ᾽ ἐντολήν, ὕπως 
τὸν παῖδα τόνδε πρὸς δόμους ἐμοὺς ἄγων 

Τελαμῶνι δείξει μητρί τ᾽, ᾿Εριβοίᾳ λέγω, 
ὥς σφιν γένηται γηροβοσκὸς εἰδαεί, 510 

[μέχρις οὗ μυχοὺς κίχωσι τοῦ κάτω 50], 
καὶ τἀμὰ τεύχη μήτ᾽ ἀγωνάρχαι τινὲς 
ϑήσουσ᾽ ᾿᾽4χαιοῖς μήϑ᾽ ὃ λυμεὼν ἐμός. 
ἀλλ᾽ αὐτό μοι σύ, παῖ, λαβὼν ἐπώνυμον, 67. io^. ἢ 
Εὐρύσακεςρ, ἴσχε διὰ πολυρράφου στρέφων 515 

Es éxvé oiov Fogapycont δάκος" dA; 

᾿ ἄλλα τεύχη κοίν᾽ ἐμοὶ τεϑάψεται. bo VIN. La L^ 
iu ὡς τάχος τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἤδη δέχου γα 

καὶ δῶμα φάχτουν»ς μηδ᾽ ἐπισκήνους γόους 
δάχρυε᾽ κάρτα τὸν φιλοίκτιστον γυνή. ὅ80 

πύκαξε ϑᾶσσον' οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ 
ϑρηνεῖν ἡπρδὰς πρὸς τομῶντι πήματι. AM 

XO. δέδοικ᾽ ἀκούων τήνδε τὴν προϑυμίαν" xa 

οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσκει γλῶσσά σου τεϑηγμένη. pegre T 
TEK. à δέσποτ᾽ Αἴας, ví ποτε δρασείεις φρενί; —585*—^ uL 

Al. μὴ κρῖνε, μὴ ᾿ξέταξε" σωφρονεῖν καλόν. 
TEK. oiu ὡς ἀϑυμῶ" καί σε πρὸς τοῦ σοῦ τέκνου 

καὶ ϑεῶν ἱκνοῦμαι, μὴ προδοὺς ἡμᾶς γένῃ. 
ΑΙ, ἄγαν ys λυπεῖς" οὐ κάτοισϑ᾽ ἐγὼ ϑεοῖς 

ὡς οὐδὲν ἀρκεῖν εἴμ᾽ ὀφειλέτης ἔτι; ὅ90 



T .»» V enr ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 
p^ 

U- ^ TEK, εὔφημα φώνει. 

AIT. Vea. τοῖς ἀκούουσιν λέγε. 

TEK. σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει; 
. AI. πόλλ᾽ ἄγαν ἤδη ϑροεῖς. 

TEK. ταρβῶ γάρ, ὦναξ. 
ΑΙ. οὐ ξυνέρξεϑ᾽ ὡς τάχος; 

TEK. πρὸς ϑεῶν, μαλάσσου. 

AIT. μῶρά μοι δοκεῖς φρονεῖν, 

εἰ τοὐμὸν ἦϑος ἄρτι παιδεύειν νοεῖς. 595 
XO. ὧᾧ κλεινὰ Σαλαμίς, σὺ μέν mov 

β NO d ναΐεις ἁλίπλακτος εὐδαίμων, 

m πᾶσιν περίφαντος ἀξί" 

ἐγὼ δ᾽ ὃ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος 600 
᾿Ιδαῖα μίμνων λειμώνι᾽ ἄποινα, μηνῶν 

ἀνήριϑμος αἰὲν εὐνῶμαι 
Xoóvo τρυχόμενος, 60ὅ 

κυρά. κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων Ye^ '* A 
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν o Curve Sh 1) 

αλλ τὸν ἀπότροπον ἀίδηλον "Auev. Υτι,εἰ. 09. "F6 v 
pe. ^. καί μοι δυσϑεράπευτος Αἴας 

ξύνεστιν ἔφεδρος, ὥμοι μοι, | 610 
nes ϑείᾳ μανίᾳ ξύναυλορ" 

ὃν ἐξεπέμψω πρὶν δή ποτε ϑουρίῳ "^ 

κρατοῦντ᾽ ἐν "άρει" νῦν δ᾽ αὖ φρενὸς olofdkue d 
φίλοις μέγα πένϑος ηὕρηται. 615 
τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν 
μεγίστας ἀρετᾶς 

we4ebez ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις J E 620 

ἔπεσ᾽ ἔπεσε μελέοις ᾿Ατρείδαις. ra 

Jj cea ἦ zov παλαιᾷ uiv σύντροφος ἁμέρᾳ, 622 
596—608 — 609—621. 622—634 — 635—645. 
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λευκὰ δὲ γήρᾳ μάτηρ νιν ὅταν νοσοῦντα 625 

φρενομόρως ἀκούσῃ, wc hv bras. bea Ae 

αἴλινον αἴλινον 

οὐδ᾽ οἰχτρᾶς γόον ὄρνιϑος ἀηδοῦς 

ἥσει δύσμορος, ἀλλ᾽ ὀξυτόνους μὲν ὠδὰς 680 

ϑρηνήσει, χερόπλακτοι δ᾽ 
ἐν στέρνοισι πεσοῦνται 
δοῦποι καὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας... 634 

κρείσσων παρ᾽ 4e κεύϑων ὃ νοσῶν μάταν, 
ὃς ἐκ πατρῴας ἥκων γενεᾶς o - o(«e e fos) 

πολυπόνων roiv, Grec s μι ἰδίᾳ, 
οὐχέτι συντρόφοις ΤΑ f| 6 tA rh 

ὀργαῖς ἔμπεδος, ἀλλ᾽ ἐκτὸς ὁμιλεῖ. 640 
ὦ τλᾶμον πάτερ, οἵαν 66 μένει πυϑέσϑαι 
παιδὸς δύσφορον ἄταν, 

ἃν οὔπω τις ἔϑρεψεν 

δίων Αἰακιδᾶν ἄτερϑε τοῦδε. 645 

ἅπανϑ᾽ ὁ μακρὸς κἀναρίέϑμητος χρόνος 

φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται" 
κοὐχ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν, ἀλλ᾽ ἁλίσκεται -- Deed 7 3$ ἢ 

E) ' er - ὔ 3,,.-.....,.. 
χὠ δεινὸς ὅρχος χαΐ περισχελεῖς φρένες. |^ c. v 

κἀγὼ γάρ, 0g, τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε;- (ιδῦρ 2,2 {΄ 
βαφῇ σέδηρος ὡς, ἐθηλύνϑην στόμα — uus k uw ve 

πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός" οἰχτέρω δέ vw 9*7 Pe 

71 χήραν παρ᾽ ἐχϑροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν. vu. Se 
ht 7 δ ἀλλ εἶμι πρός ve λουτρὰ καὶ παρακτίους 

pm λειμῶνας, ὡς ἂν λύμαϑ'᾽ ἁγνίσας ἐμὰ 9), γνϑδδ 

μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι ϑεᾶς" j 
μολών ve χῶρον £v9' ἂν ἀστιβῆ κίχω, 
κρύψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμόν, ἔχϑιστον βελῶν, 
γαίας ὀρύξας ἔνϑα μή τις ὄψεται" 
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ἀλλ᾽ αὐτὸ νὺξ “Διδης τε Gofóvrov κάτω. 660 
ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην 
παρ᾽ dtogog δώρημα δυσμενεστάτου, δί n.5^» 

ota à": vL κεδνὸν ἔσχον ᾿4ργείων πάρα: 

P ἔστ᾽ ἀληϑὴς ἡ βροτῶν παροιμία, 

νά z ἐχϑρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα. 665 
" qui» 6 ̂  ^ ἜΝ, À S " 9 M 9 t pu aaro τὸ λοιπὸν εἰσόμεσϑα μὲν ϑεοῖς 

ΡΝ VAM εἴκειν, μαϑησόμεσϑα δ᾽ ᾿ἀτρείδας σέβειν. | 
v) ( wn 

ἄρχουτές εἰσιν, ὥσϑ᾽ ὑπεικτέον. τί ME | 

UST CM καὶ γὰ | à δεινὰ καὶ và καρτερώτατα “ἢ 4^3 
Lue. 9? ἕτοιμ᾽ ὑπείκει" τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς 610 

v^ TE Αειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ ϑέρει" E 

E (b - ἐξίσταται δὲ νυχτὸς αἰανὴς κύκλος ] 

Μ᾿ T ἀδυκοπώλῳ ἕγγο ἕρᾳ φλέγειν' Ὁ ub 3 φέγγος ἡμέρᾳ φλέγ X Loca idm 
wo Ue NOI. λὲ NT T ἄημα πνευμάτων ἐχοίμισε L dL. μὰ VA Ἷ 

τένοντα πόντον" ἂν ὃ δ᾽ ὃ παγχρατὴς ὕπνος 675  - 
Qn πεδήσας, οὐδ᾽ EX λαβὼν ἔχει. — Duvet 5b à 

μεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσϑα coggove ERA 
ἐπίσταμαι HA ἀρτίως μαϑὼν ὅτε κορμί: 

ὅ τ᾽ ἐχϑρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ éiy9xpréog, o^. 
ὡς καὶ φιλήσων αὖϑις, ἔς τε τὸν φίλον 1*6 E 

. ἱτοσαῦϑ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι, 

em ὡς αἰὲν οὐ uevobvva* τοῖς πολλοῖσι γὰρ ; 
e ή 1p βροτῶν ὄἄπιστός ἐσϑ᾽ ἑταιρείας λιμήν. , 

eL wl ἀλλ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει" σὺ δὲ 
"Ὁ" ἔσω ϑεοῖς ἐλϑοῦσα διὰ τάχδὐξ," γύναι, 685 

εὔχου τελεῖσϑαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ κέαρ. 
ὑμεῖς δ᾽, ἑταῖροι, ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε 
τιμᾶτε, Τεύκρῳ τ΄, ἣν μόλῃ, σημήνατε 
μέλειν μὲν ἡμῶν, εὐνοεῖν δ᾽ ὑμῖν ἅμα. ον" 
2 IN A Φ' “οὖ BP , ᾿ ὼ γὰρ εἶ εἴσ᾽ ὅποι . | ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽ ὅποι πορευτέον velato. 

$c 
de! 

A 
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XU ἂν 

ὑμεῖς δ᾽ ἃ qoáto δρᾶτε, καὶ τάχ᾽ ἄν w' ἴσως 

πύϑρισϑε, κεὶ νῦν δυστυχῶ, σεσωσμένον., ιν971. 
ἔφριξ᾽ ἔρωτι. περιχαρὴς δ᾽ ἀνεπτόμαν. | odo e X6 A : 

—— dé ἰὼ Πὰν Πάν, doro 

D ὦ Πὰν Πὰν ἁλίπλαγκτξε,» dol Loi χιονο- 
χυύπου 695 

πετραίας ἀπὸ δειράδος φάνηϑ', ὦ 

ϑεῶν χοροποί᾽ ἄναξ, ὅπως μοι 
Νύσια Κνώσι᾽ ὀρχήματ᾽ αὐτοδαῆ ξυνὼν (dne: 100 
νῦν γὰρ ἐμοὶ pons χορεῦσαι. 

Ἰκαρίων δ᾽ ὑπὲρ πελαγέων δολών ἃ ἄναξ "AnóAAov 

6 Δάλιος εὔγνωστος a p 7 Mel δ δε 
ἐμοὶ ξυνείη διὰ παντὸς εὔφρων. φναείνα τοῦ 
ἔλυσεν αἰνὸν ἄχος ἀπ᾿ ὀμμάτων Ἄρης. Wwe 

ἰὼ ἰώ, νῦν cv, 

νῦν. ὦ Ζεῦ. πάρα λευκὸν εὐάμερον πελάσαι. coe Pos , 9. πόθι ἄμερ $ 
3c1. ϑοᾶν ὠκυάλων νεῶν, ὅτ᾽ deii 110 

λαϑίπονος πάλιν, ϑεῶν δ᾽ αὖ 

δ πάνϑυτα ϑέσμι ἐξήνυσ᾽ εὐνομίᾳ σέβων ἐνξ 
* C 

γίστ 
πάνϑ᾽ ὃ μέγας χρόνος μαραίνει, r6 if 
κοὐδὲν ἀναύδατον φατίσαιμ᾽ ἄν, εὖτέ γ᾽ ἐξ 

Vra ἀέλπτων ^. "15 
“Αἴας μετανεγνώσϑη PUPA 
ϑυμῶν ᾿Δτρείδαις μεγάλων vs νεικέων. 

ATTEAOZ. 4^ e 
ἄνδρες φίλοι, τὸ Tet ἀγγεῖλαι 9Ao* 

Τεῦκρος πάρεστιν ἄρτι Μυσίων ἀπὸ 120 

κρημνῶν" μέσον δὲ προσμολὼν στρατήγιον 
κυδάξεται τοῖς πᾶσιν ᾿Δργείοις ὁμοῦ. 
στείχοντα γὰρ πρόσωϑεν αὐτὸν ἐν κύχλῳ 

693—705 — 700 —718. 
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μαϑόντες ἀμφέστησαν, εἶτ᾽ ὀνείδεσιν 
ἤρασσον ἔνϑεν χἄνϑεν οὔτις ἔσϑ'᾽ ὃς οὔ, 25 

τὸν τοῦ μανέντος κἀπιβουλευτοῦ στρατῷ 
ξύναιμον ἀποκαλοῦντες, ὡς οὐκ ἀρκχκέδσοι 

τὸ μὴ οὐ πέτροισι πᾶς καταξανϑεὶς ϑανεῖν" 
ἔς τ᾽ εἰς τοσοῦτον ἦλθον ὥστε καὶ χεροῖν 
κολεῶν ἐρυστὰ διεπεραιώϑη ξίφη. 180 
λήγει δ᾽ ἔρις δραμοῦσα τοῦ προσωτάτω 
ἀνδρῶν γερόντων ἐν ξυναλλαγῇ λόγου. 

ἀλλ᾽ ἡμὶν Αἴας ποῦ ᾽στιν, ὡς φράσω τάδε; 

τοῖς κυρίοις γὰρ πάντα χρὴ δηλοῦν λόγον. 

οὐκ ἔνδον, ἀλλὰ φροῦδος ἀρτίως. νέας 135 
βουλὰς νέοισιν ἐγκαταξεύξας τρόποις. 

ἰοὺ ἰού. ae ax: — — 

βραδεῖαν ἡμᾶς ἄρ᾽ ὁ τήνδε τὴν ὁδὸν 

πέμπων ἔπεμψεν ἢ ᾿φάνην ἐγὼ βραδύς. 
ví δ᾽ ἐστὶ χρείας τῆσδ᾽ ὑπεσπανισμένον; 140 

τὸν ἄνδρ᾽ ἀπηύδα Τεῦκρος ἔνδοϑεν στέγης 
μὴ ᾽ξω παρήκειν, πρὶν παρὼν αὐτὸς τύχοι. 

ἀλλ᾽ οἴχεταί τοι, πρὸς τὸ κέρδιστον τραπεὶς 
γνώμης, ϑεοῖσιν ὡς καταλλαχϑῇ χόλου. 

ταῦτ᾽ ἐστὶ τἄπη μωρίας πολλῆς πλέα, 145 
εἴπερ vu Κάλχας εὖ φρονῶν μαντεύεται. 
ποῖον; ví δ᾽ εἰδὼς τοῦδε πράγματος πάρει; 
τοσοῦτον οἶδα καὶ παρὼν ἐτύγχανον. 
ἐκ γὰρ συνέδρου καὶ τυραννικοῦ κύκλου 
Κάλχας μεταστὰς οἷος ᾿Δἀτρειδῶν δίχα, "60 
εἰς χεῖρα Τεύκρου δεξιὰν φιλοφρόνως 

ϑεὶς εἶπε κἀπέσκηψε, παντοίᾳ τέχνῃ 
εἶρξαι κατ᾽ ἦμαρ τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε 
Alav9' ὑπὸ σκηναῖσι μηδ᾽ ἀφέντ᾽ ἐᾶν, 
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εἰ ξῶντ᾽ ἐκεῖνον εἰσιδεῖν ϑέλοι ποτέ. 155 

ἐλᾷ γὰρ αὐτὸν τῇδε ϑήμέρᾳ μόνῃ 

δίας ᾿4ϑάνας μῆνις, ὡς ἔφη λέγων. 

τὰ γὰρ περισσὰ κἀνόνητα σώματα 

πίπτειν βαρείαις πρὸς ϑεῶν δυσπραξίαις 

ἔφασχ᾽ ὁ μάντις, ὅστις ἀνθρώπου φύσιν 700 
βλαστὼν ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄνϑρωπον φρονῇ. 

κεῖνος δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων εὐθὺς ἐξορμώμενος 
ἄνους καλῶς λέγοντος ηὑρέϑη πατρός. EAS 
ὃ uiv γὰρ αὐτὸν ἐννέπει" τέκνον, δόρει ἐσ Ὁ 
βούλου κρατεῖν μέν, σὺν ϑεῷ δ᾽ &sl κρατεῖν. Qe 
ὃ δ΄ ὑψιχόμπως κἀφρόνως ἠμείψατο" 166... ἐν 
πάτερ, ϑεοῖς μὲν κἂν ὁ μηδὲν ὧν ὁμοῦ [^5 
κράτος καταχκτήσαιτ᾽ * ἐγὼ δὲ καὶ δίχα 

κείνων πέποιϑα τοῦτ᾽ ἐπισπάσειν κλέοο. 

τοσόνδ᾽ ἐκόμπει μῦϑον. εἶτα δεύτερον 110 
δίας ᾿ἀϑάνας, ἡνίκ᾽ ὀτρύνουσά vw 
ηὐδᾶτ᾽ ἐπ᾿ -ἐχϑροῖς χεῖρα φοινίαν τρέπειν, 
τότ᾽ ἀντιφωνεῖ δεινὸν ἄρρητόν τ᾽ ἔπος" 

ἄνασσα. τοῖς ἄλλοισιν ᾿4ργείων πέλας 

(ovo, καϑ'᾽ ἡμᾶς δ᾽ οὔποτ᾽ ἐκρήξει μάχη. — 715 
τοιοῖσδέ τοι λόγοισιν ἀστεργῆ ϑεᾶς 
ἐχτήσατ᾽ ὀργήν, οὐ κατ᾽ ἄνϑρωπον φρονῶν. 

ἀλλ᾽ εἴπερ ἔστι τῇδε ϑήμέρᾳ, τάχ᾽ ἂν 
γενοίμεϑ᾽ αὐτοῦ σὺν ϑεῷ σωτήριοι. 
τοσαῦϑ᾽ ὁ μάντις εἶφ᾽" ὃ δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἕδρας 180 
πέμπει μὲ σοὶ φέροντα τάσδ᾽ ἐπιστολὰς 

Τεῦκρος φυλάσσειν. εἰ δ᾽ ἀπεστερήμεϑα, 

οὐχ ἔστιν ἁνὴρ κεῖνος, εἰ Κάλχας σοφόρ. 

ὦ δαΐα Τέκμησσα, δύσμορος γύναι, 
ὅρα μολοῦσα τόνδ᾽ ὁποῖ᾽ ἔπη ϑροεῖ" 185 



. οἴμοι, τέ φής, ἄνϑρωπε; μῶν ὀλώλαμεν; 

. καὶ μὴν ϑυραῖος, ὥστε μ᾽’ ὠδίνειν τέ φής. 

. ποῦ δ᾽ ἐστὶ Τεῦχρος, κἀπὶ τῷ λέγει τάδε; 

. οἶμον τάλαινα, τοῦ ποτ᾽ ἀνθρώπων μαϑών; 800 

. οὐ ᾽γώ, φέλοι, πρόστητ᾽ ἀναγκαίας vóyus, tha coo 
M 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ, 

ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ τοῦτο μὴ χαίρειν τινά. 

. τέ μ᾽ αὖ τάλαιναν, ἀρτίως πεπαυμένην 
κακῶν ἀτρύτων, ἐξ ἕδρας ἀνίστατε; 
τοῦδ᾽ εἰσάκουξ τἀνδρός, ὡς ἥκει φέρων 

“Αἴαντος ἡμῖν πρᾶξιν ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 190 

οὐκ οἶδα τὴν σὴν πρᾶξιν, “Αἴαντος δ᾽ ὅτι, 
ϑυραῖος εἴπερ ἐστίν, οὐ ϑαρσῶ πέρι. 

ἐκεῖνον εἴργειν Τεῦχρος ἐξεφίεται 195 
σκηνῆς ὕπαυλον μηδ᾽ ἀφιέναι μόνον. 

πάρεστ᾽ ἐκεῖνος ἄρτι" τήνδε δ᾽ ἔξοδον 
ὀλεϑρίαν Αἴαντος ἐλπίζει φρεσίν. 

τοῦ Θεστορείου μάντεως, xo9' ἡμέραν 
τὴν νῦν ὃς αὐτῷ ϑάνατον ἢ βίον φέρει. 

audet: ceti " 

καὶ σπεύσαϑ'. ov μὲν Τεῦχρον ἐν τάχει μολεῖν, 
ot δ᾽ ἑσπέρους ἀγκῶνας, οἱ δ᾽ ἀντηλίους 805 

ξητεῖτ᾽ ἰόντες τἀνδρὸς ἔξοδον κακήν. 

ἔγνωκα γὰρ δὴ φωτὸς ἠπατημένη 

καὶ τῆς παλαιᾶς χάριτος ἐκβεβλημένη. 

οἴμοι, τί δράσω, τέκνον; οὐχ ἐδρύτεον" 

ἀλλ᾽ εἶμι κἀγὼ κεῖσ᾽ ὕποιπερ ἂν cO£vo. 810ΌϑΘῸὉ. 
; 1! 

χωρῶμεν, éyxovóusv, οὐχ ἕδρας ἀκμή 

[σῴξειν ϑέλοντας ἄνδρα γ᾽ ὃς σπεύδῃ ϑανεῖν]. : 
χωρεῖν ἕτοιμος, κοὐ λόγῳ δείξω μόνον" Ι 
τάχος γὰρ ἔργου καὶ ποδῶν ἅμ᾽ ἕψεται. j 

ὁ uiv σφαγεὺς ἔστηχεν d τομώτατος 81 
Aue ἄν, εἴ τῷ à ; λογίξεσϑαι σχολή" 1 

X id 3 ! 

ex ! e ent s Ὡς A. ^T) 2d 
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δῶρον uiv ἀνδρὸς "Exvogoc ξένων ἐμοὶ 
μάλιστα μισηϑέντος ἐχϑίστου 9' δρᾶν" 

πέπηγε δ᾽ ἐν γῇ πολεμίᾳ τῇ Τρῳάδι, 
νων»  σιδηροβρῶτι ϑηγάνῃ νεηκονής" 820 s 
279 s ἔπηξα δ᾽ αὐτὸν εὖ περιστείλας ἐγώ, (wv ««ὦ ftra 

NT TIS τῷδ᾽ ἀνδρὶ διὰ τάχους ϑανεῖν. ; 
jo we οὕτω μὲν εὐσκευοῦμεν᾽ ἐκ δὲ τῶνδέ μοι TEX 

σὺ πρῶτος. ὦ Ζεῦ, καὶ γὰρ εἰκός. ἄρκεσον. ^. ς rig. 
αἰτήσομαι δέ σ᾽ οὐ μακρὸν γέρας λαχεῖν. 89 
πέμψον τιν᾽ ἡμῖν ἄγγελον, κακὴν φάτιν 

Τεύκρῳ φέροντα, πρῶτος ὥς μὲ βαστάθσῃ en- 

πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει, 

καὺ μὴ πρὸς ἐχϑρῶν του κατοπτευϑεὶς πάρος 
ῥιφϑῶ κυσὶν πρόβλητος οἰωνοῖς 9 ἕλωρ. 880 JL 7. «A 

τοσαῦτά σ᾽, ὦ Ζεῦ, προστρέπω, καλῶ δ᾽ ἅμα 

[*9 cof 

πομπαῖον Ἑρμῆν χϑόνιον εὖ us κοιμίσαι, 
ξὺν ἀσφαδάστῳ καὶ ταχεῖ πηδήματι ὝΡΒῈΡ σε τον Ὁ... 

πλευρὰν διαρρήξαντα τῷδε φασγάνῳ. 

καλῶ δ᾽ [ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τὲ παρϑένους 88 

ἀεί 8᾽1 δρώσας πάντα τἀν βροτοῖς πάϑη, 
σεμνὰς ᾿Ερινῦς τανύποδας, μαϑεῖν ἐμὲ 

πρὸς τῶν ᾿Δτρειδῶν ὡς διόλλυμαι τάλας. 

[xe σφας κακοὺς κάκιστα καὶ πανωλέϑρους 

ξυναρπάσειαν, ὥσπερ εἰσορῶσ᾽ ἐμὲ 840 
αὐτοσφαγῆ πίπτοντα, τὼς αὐτοσφαγεῖς 

πρὸς τῶν φιλίστων ἐκγόνων ὀλοίατο. 

ἴτ᾽, ὦ ταχεῖαι ποίνιμοί v Ἐρινύες. 
σεύεσϑε, μὴ φείδεσϑε πανδήμου στρατοῦ. 
σὺ δ᾽, ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διφρηλατῶν 840 
ἥλιε, πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν χϑόνα 
ἴδῃς, ἐπισχὼν χρυσόνωτον ἡνίαν 
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ἄγγειλον ἄτας τὰς ἐμὰς μόρον τ᾽ ἐμὸν 
γέροντι πατρὶ τῇ τὲ δυστήνῳ τροφῷ. 

due ἦ zov τάλαινα, τήνδ᾽ ὅταν κλύῃ φάτιν, 850 
NE aid ἥσει u£yav κωκυτὸν ἐν πάσῃ πόλει. 

ai qi ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ταῦτα ϑρηνεῖσϑαι μάτην, 
m ἀλλ᾽ ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί. 

| L9 ̂ 9 Θάνατε eniteiér νῦν μ᾽ ἐπίσκεψαι μολών" 

καίτοι 65 μὲν κἀκεῖ προσαυδήσω ξυνών. 855 

, σὲ δ᾽, ὦ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας, 
καὶ τὸν διφρευτὴν ἥλιον προσεννέπω, 

| πανύστατον δὴ κοὔποτ᾽ αὖϑις ὕστερον. 
u^, 7* — ὦ φέγγος, ὦ γῆς ἱερὸν οἰκείας πέδον 
p 0l APT caer m nén" ἑστίας βάϑρον 8600 

ρον ^ κλειναί v ᾿ἀϑῆναι καὶ τὸ σύντροφον γένος 
0 ur χρῆναί τε ποταμοί 9" οἵδε, καὶ τὰ Τρωικὰ 
E Co medo vi eli χαίρετ᾽, ὦ τροφῆς &uot* 

εἰ τοῦϑ᾽ ὑμὶν Αἴας τοὔπος ὕστατον ϑροεῖ, 

b δε τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐν “Διδου τοῖς κάτω μυϑήσομαι. 865 

HMIXOPION. 
PEN dut ql πόνῳ πόνον φέρει. 

u^ πᾷ πᾷ 

Σ 

ἧς 

πᾷ γὰρ οὐκ ἔβαν ἐγώ; 

κοὐδεὶς ἐπίσταταί μὲ συμμαϑεῖν τόπος. 

ἰδού, 870 

δοῦπον αὖ κλύω τινά. 
HM. ἡμῶν ys ναὸς κοινόπλουν ὁμιλίαν. 

HM. τί οὖν δή; 
HM. πᾶν ἐστίβηται πλευρὸν ἕσπερον νεῶν. 

ps I ue prend οὖν; 875 
ou^ H M. niodo qe siis, κοὐδὲν εἰς ὄψιν πεσόν. 

AUOH ἀλλ᾽ οὐδὲ uiv δὴ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου βολῶν 

οὐδεν EM 

wo SRM, C 

MERLL Vp Au εἰν, oo ane n icr a 

d F S: 
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“ κἔλευϑον ἁνὴρ οὐδαμοῦ δηλοῖ φανείς. 

X0. AL τίς ἂν δῆτά μοι, τίς Qv φιλοπόνων 819 

ἁλιαδᾶν ἔχων ἀύπνους ἄγρας, 
ἢ τίς Ὀλυμπιάδων ϑεᾶν ἢ ῥυτῶν 

Βοσπορίων ποταμῶν, τὸν ὠμόϑυμον͵, 88ὅ 

εἴ ποϑι πλαξζόμενον λεύσσων 

ἀπύοι; σχέτλια γὰρ 

ἐμέ γε τὸν μακρῶν ἀλάταν πόνων 
οὐρίῳ μὴ πελάσαι δρόμῳ, 

ἀλλ᾽ ἀμενηνὸν ἄνδρα μὴ λεύσσειν ὅκου. 890 
TEK. íÓ μοί μοι. 

ΧΟ. τίνος βοὴ πάραυλος ἐξέβη νάπους; 
TEK. io τλήμων. 

XO. τὴν δουρίληπτον δύσμορον νύμφην ὁρῶ 

Τέχμησσαν. οἴκτῳ τῷδε συγχεχραμένην. 895 
TEK. dacox', ὄλωλα, διαπεπόρϑημαι, φίλοι. ec o2. 
XO. τί δ᾽ ἔστιν; 

TEK. Αἴας ὅδ᾽ ἡμῖν ἀρτίως νεοσφαγὴς 

ΧΟ, 
κεῖται, κρυφαίῳ φασγάνῳ περιπτυχής. 

ὥμοι ἐμῶν vóorov: οβσ 900 

Quot, κατέπεφνες, ἄναξ, σὸν | ἐσ---- 

τόνδε συνναύταν, ὦ τάλας᾽ 

ὦ ταλαῖφρον γύναι. 
TEK. ὡς ὧδε τοῦδ᾽ ἔχοντος αἰάξευν πάρα. 
ΧΟ. τίνος ποτ᾽ ἄρ᾽ ἔρξε χειρὶ δύσμορος; 905 
TEK. αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ, δῆλον" ἐν γάρ οἱ χϑονὶ 

*^xQ. 
bot A^ 

πηχτὸν τόδ᾽ ἔγχος περιπετὲς κατηγορεῖ. 
ὥμοι ἐμᾶς ἄτας, οἷος ἄρ᾽ αἱμάχϑης, ἄρφαρκτος φίλων" 
ἐγὼ δ᾽ ὃ πάντα κωφός, ὃ πάντ᾽ ἄιδρις, κατ- 

ἡμέλησα. πᾷ πᾷ 91: 
879—914 — 925—960. 

SoPHOOCLES. 3 
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κεῖται ὃ δυστράπελος δυσώνυμος Zia; 

otro, ϑεατός" ἀλλά νιν περιπτυχεῖ 915 

φάρει καλύψω τῷδε παμπήδην, ἐπεὶ 

οὐδεὶς ἄν, ὅστις καὶ φίλος, τλαίη βλέπειν 

φυσῶντ᾽ ἄνω πρὸς ῥῖνας ἔκ ve φοινίας 
πληγῆς μελανϑὲν αἷμ᾽ ἀπ’ οἰκείας σφαγῆς. 

οἴμοι, τί δράσω; τίς 6s βαστάσει φίλων; 9590 

ποῦ Τεῦκρος; ὡς ἀκμαῖ ἄν, εἰ βαίη, μόλοι, 
πεπτῶτ᾽ ἀδελφὸν τόνδε συγκαϑαρμόσαι. 
ὦ δύσμορ᾽, ἄτας οἷος ὧν οἵας ἔχεις, 
ὡς καὶ παρ᾽ ἐχϑροῖς ἄξιος ϑρήνων τυχεῖν. 

ἔμελλες, τάλας. ἔμελλες χρόνῳ 925 

στερεόφρων ἄρ᾽ ἐξανύσσειν κακὰν 
μοῖραν ἀπειρεσίων πόνων. τοῖά μοι 

πάννυχα καὶ φαέϑοντ᾽ ἀνεστέναξες 980 

ὠμόφρων ἐχϑοδόπ᾽ ᾿4τρείδαις 

οὐλίῳ σὺν πάϑει. 

μέγας ἄρ᾽ ἦν ἐκεῖνος ἄρχων χρόνος 
πημάτων, ἦμος ἀριστόχειρ 935 
- 4v. ὅπλων ἔκειτ᾽ ἀγὼν πέρι. 
ἰώ μοί μοι. 

χωρεῖ πρὸς ἧπαρ, οἶδα, γενναία δύη. 
ἰώ μοί μοι. 

οὐδέν σ᾽ ἀπιστῶ καὶ δὶς οἰμῶξαι, γύναι, 940 
τοιοῦδ᾽ ἀποβλαφϑεῖσαν ἀρτίως φίλου. 

σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἄγαν φρονεῖν. 
ξυναυδῶ. 

οἴμοι, τέκνον, πρὸς οἷα δουλείας ζυγὰ 
χωροῦμεν, οἷον νῶν ἐφεστᾶσιν σκοποί. 945 
uot, ἀναλγήτων 

δισσῶν ἐθρόησας ἄναυδον 
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ἔργον ᾿Ατρειδᾶν τῷδ᾽ ἄχει. 

ἀλλ᾽ ἀπείργοι ϑεός. 

οὐκ ἂν τάδ᾽ ἔστη τῇδε, μὴ ϑεῶν μέτα. 960 
ἄγαν ὑπερβοιϑὲς ἄχϑος ἤνυσαν. 

τοιόνδε μέντοι Ζηνὸς ἡ δεινὴ 950g 

Παλλὰς φυτεύει πῆμ᾽ Ὀδυσσέως χάριν. 

ἦ δα κελαινώπαν ϑυμὸν ἐφυβρίξει πολύτλας 
ἀνήρ, 964 

γελᾷ δὲ τοῖσδε μαινομένοις ἄχεσιν πολὺν γέ- 
λωτα, φεῦ φεῦ, 

ξύν τε διπλοῖ βασιλῆς κλύοντες ᾿4τρεῖδαι. 960 

οὗ δ᾽ οὖν γελώντων κἀπιχαιρόντων κακοῖς 
τοῖς τοῦδ᾽" ἴσως voi, xsi βλέποντα μὴ ᾿πόϑουν, 

ϑανόντ᾽ ἂν οἰμώξειαν ἐν χρείᾳ δορός. 
οὗ γὰρ κακοὶ γνώμαισι τἀγαϑὸν χεροῖν 

ἔχοντες οὐκ ἴσασι, πρίν τις ἐκβάλῃ. 965 

[ἐμοὶ πικρὸς τέϑνηκεν ἢ κείνοις γλυκύς, 

αὑτῷ δὲ τερπνός᾽ ὧν γὰρ ἠράσϑη τυχεῖν 
ἐχτήσαϑ᾽ αὑτῷ, ϑάνατον ὅνπερ ἤϑελεν.] 

τί δῆτα τοῦδ᾽ ἐπεγγελῷεν ἂν κάτα; 
ϑεοῖς τέϑνηκεν οὗτος, οὐ κείνοισιν, οὔ. 970 

πρὸς ταῦτ᾽ Ὀδυσσεὺς ἐν κενοῖς ὑβριξέτω. 

Αἴας γὰρ αὐτοῖς οὐκέτ᾽ ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ 
λιπὼν ἀνίας καὶ γόους διοέχξται. 

TETKPOZ. 
(Ó μοί μοι. 
σίγησον" αὐδὴν γὰρ δοκῶ Τεύκρου κλύειν 916 

βοῶντος ἄτης τῆσδ᾽ ἐπίσκοπον μέλος. 
ὦ φίλτατ᾽ Αἴας. ὦ ξύναιμον ὄμμ᾽ ἐμοί, 

ἄρ᾽ ἠμπόληκας, ὥσπερ 7) φάτις κρατεῖ; 
ὔὕλωλεν ἁνήρ, Τεῦκρε, τοῦτ᾽ ἐπίστασο. 

2 Ἐ 
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ὥμοι βαρείας ἄρα τῆς ἐμῆς τύχης. 980 
ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων ΤΕΥ. ὦ τάλας ἐγώ, τάλας. 

πάρα στενάξειν. ΤΕΥ, ὦ περισπερχὲς πάϑος. 
ἄγαν ys, Τεῦκρε. ΤΕΥ, φεῦ τάλας" τί γὰρ 

τέχνον | 

τὸ τοῦδε, ποῦ μοι γῆς κυρεῖ τῆς Τρῳάδος; 

μόνος παρὰ δκηναῖσιν. '"TEY. οὐχ ὅσον τάχος 

δῆτ᾽ αὐτὸν ἄξεις δεῦρο, μή vio ὡς κενῆς 986 
σκύμνον λεαίνης δυσμενῶν ἀναρπάσῃ; 

ἴϑ᾽, ἐγκόνει, σύγκαμνε" τοῖς ἐχϑροῖσί τοι 
φιλοῦσι πάντες κειμένοις ἐπεγγελᾶν. 

καὶ μὴν ἔτι ζῶν, Τεῦχρε, τοῦδέ σοι μέλειν 990 

ἐφίεϑ᾽ ἁνὴρ κεῖνος, ὥσπερ οὖν μέλει. 
ὦ τῶν ἁπάντων δὴ ϑεαμάτων ἐμοὶ 

ἄλγιστον ὧν προσεῖδον ὀφϑαλμοῖρ ἐγώ, 
ὁδός 0' ὁδῶν πασῶν ἀνιάσασα δὴ 
μάλιστα τοὐμὸν σπλάγχνον, ἣν δὴ νῦν ἔβην, 

ὦ φίλτατ᾽ Αἴας, τὸν σὸν ὡς ἐπῃσϑόμην 996 

μόρον διώκων κἀξιχνοσκοπούμενορ. 

ὀξεῖα γάρ δου βάξις ὡς ϑεοῦ τινος 

διῆλϑ'᾽ ᾿Ζχαιοὺς πάντας, ὡς οἴχει ϑανών. 

ἁγὼ κλύων δύστηνος ἐχποδὼν μὲν ὧν 1000 
ὑπεστέναξον, νῦν δ᾽ δρῶν ἀπόλλυμαι. 

οἴμοι. 

ἴϑ᾽. ἐκκάλυψον, ὡς ἴδω τὸ πᾶν κακόν. 
ὦ δυσϑέατον ὄμμα καὶ τόλμης πικρᾶς, 
ὅσας ἀνίας μοι κατασπείρας φϑένεις. 1008 

ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατόν, εἰς ποίους βροτούς, 
τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ; 
ἦ πού us Τελαμών, σὸς πατὴρ ἐμός ϑ᾽ ἅμα, 
δέξαιτ᾽ ἂν εὐπρόσωπος ἵλεώς v' ἴσως 
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χωροῦντ᾽ ἄνευ σοῦ. πῶς γὰρ oUy; ὅτῳ πάρα 
μηδ᾽ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελᾶν. 1011 
οὗτος τί κρύψει; ποῖον οὐ» ἐρεῖ κακὸν 
τὸν ἐκ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόϑον, 

τὸν δειλίᾳ προδόντα καὶ κακανδρίᾳ 

σέ, φίλτατ᾽ iuo, ἢ δόλοισιν, ὧς τὰ GÀ 1015 

κράτη ϑανόντος καὶ δόμους νέμοιμι δούς. 

τοιαῦτ᾽ ἀνὴρ δύσοργος, ἐν γήρᾳ βαρύς, 

ἐρεῖ, πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν ϑυμούμενος. 

τέλος δ᾽ ἀπωστὺὸς γῆς ἀπορριφϑήσομαι, 

δοῦλος λόγοισιν ἀντ᾽ ἐλευϑέρου φανείς. 1020 
τοιαῦτα μὲν κατ᾽ οἶχον" ἐν Τροίᾳ δέ μοι 
πολλοὶ μὲν ἐχϑροί, παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα. 

x«i ταῦτα πάντα σοῦ ϑανόντος ηὑρόμην. 

οἴμον, τέ δράσω; πῶς σ᾽ ἀποσπάσω πικροῦ 
τοῦδ᾽ αἰόλου χνώδοντος, ὦ τάλας, ὕφ᾽ οὗ 1025 
φονέως ἄρ᾽ ἐξέπνευσας; εἶδες ὡς χρόνῳ 

ἔμελλέ σ᾽ Ἕχτωρ καὶ ϑανὼν ἀποφϑίσειν; 
σχέψασϑε, πρὸς ϑεῶν,. τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν, 
Ἕχτωρ μέν, ᾧ δὴ τοῦδ᾽ ἐδωρήϑη πάρα 
ξωστῆρι πρισϑεὶς ἱππικῶν ἐξ ἀντύγων 1080 
ἐκνάπτετ᾽ αἰέν, ἔς τ᾽ ἀπέψυξεν βίον" 
οὗτος δ᾽ ἐκείνου τήνδε δωρεὰν ἔχων 
πρὸς τοῦδ᾽ ὄλωλε ϑανασίμῳ πεσήματι. 
ἄρ᾽ οὐκ Ἐρινὺς τοῦτ᾽ ἐχάλκευσεν ξίφος 
κἀχεῖνον “Ἧιδης, δημιουργὸς ἄγριος; 1035 
ἐγὼ uiv οὖν καὶ ταῦτα καὶ và πάντ᾽ ἀεὶ 
φάσκοιμ᾽ ἂν ἀνθρώποισι μηχανᾶν ϑεούρ᾽ 

ὅτῳ δὲ μὴ τάδ᾽ ἐστὶν ἐν γνώμῃ φίλα, 

κεῖνός v' ἐχεῦῖνα στεργέτω κἀγὼ τάδε. 
μὴ τεῖνε μακράν, ἀλλ᾽ ὅπως κρύψεις τάφῳ 1040 

τ 
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φράξου τὸν ἄνδρα χὥ τι μυϑήσει τάχα. 

βλέπω γὰρ ἐχϑρὸν φῶτα, καὶ τάχ᾽ ἂν κακοῖς 
γελῶν ἃ δὴ κακοῦργος ἐξίκοιτ᾽ ἀνήρ. 

τίς δ᾽ ἐστὶν ὅντιν᾽ ἄνδρα προσλεύσσεις στρατοῦ; 

Μενέλαος, à δὴ τόνδε πλοῦν ἐστείλαμεν. 1045 

ὁρῶ μαϑεῖν γὰρ ἐγγὺς ὧν οὐ δυσπετής. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 
οὗτος, σὲ φωνῶ τόνδε τὸν νεκρὸν χεροῖν 

μὴ συγκομίζειν, ἀλλ᾽ ἐᾶν ὅπως ἔχει. 

τίνος χάριν τοσόνδ᾽ ἀνήλωσας λόγον; 

δοκοῦντ᾽ ἐμοί, δοκοῦντα δ᾽ ὃς κραίνει στρατοῦ. 

οὔκουν ἂν εἴποις ἥντιν᾽ αἰτίαν προϑείφ; 1061 

ὁϑούνεκ᾽ αὐτὸν ἐλπίσαντες οἴκοϑεν 

ἄγειν ᾿4χαιοῖς ξύμμαχόν vs καὶ φίλον, 

ἐξηύρομεν ξητοῦντες ἐχϑίω Φρυγῶν" 

ὅστις στρατῷ ξύμπαντι βουλεύσας φόνον 1055 
νύχτωρ ἐπεστράτευσεν, ὡς ἕλοι δόρει" 

κεὶ μὴ ϑεῶν τις τήνδε πεῖραν ἔσβεσεν, 

ἡμεῖς μὲν ἂν τήνδ᾽ ἣν ὅδ᾽ εἴληχεν τύχην 

ϑανόντες ἂν προυκείμεϑ'᾽ αἰσχίστῳ μόρῳ, 
οὗτος δ᾽ ἂν ἔζη. νῦν δ᾽ ἐνήλλαξεν ϑεὸς 1060 

τὴν τοῦδ᾽ ὕβριν πρὸς μῆλα καὶ ποίμνας πεσεῖν. 

ὧν εἵνεκ᾽ αὐτὸν οὔτιρ ἔστ᾽ ἀνὴρ σϑένων 
τοσοῦτον ὥστε σῶμα τυμβεῦσαι τάφῳ, 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ χλωρὰν ψάμαϑον ἐκβεβλημένος 
ὄρνισι φορβὴ παραλίοις γενήσεται. 1065 

πρὸς ταῦτα μηδὲν δεινὸν ἐξάρῃς μένοο. 

εἰ γὰρ βλέποντος μὴ ᾿δυνήϑημεν κρατεῖν, 

πάντως ϑανόντος γ᾽ ἄρξομεν, κἂν μὴ ϑέλῃς, 
χερσὶν παρευϑύνοντερ᾽ οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 

λόγων γ᾽ ἀκοῦσαι ξῶν ποτ᾽ ἠϑέλησ᾽ ἐμῶν. 1010 
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καίτοι κακοῦ πρὸς ἀνδρὸς ὄντα δημότην 

μηδὲν δικαιοῦν τῶν ἐφεστώτων κλύειν. 
οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἐν πόλει νόμοι καλῶς 

J3*ME φέροιντ᾽ ἄν, ἔνϑα μὴ καϑεστήκῃ δέος, 

οὔτ᾽ ἂν στρατός ye σωφρόνως ἄρχοιτ᾽ ἔτι, 1015 
μηδὲν φόβου πρόβλημα μηδ᾽ αἰδοῦς ἔχων. 
ἀλλ᾽ ἄνδρα χρή, κἂν σῶμα γεννήσῃ μέγα, 

δοχεῖν πεσεῖν ἂν κἂν ἀπὸ σμιχροῦ κακοῦ. 

δέος γὰρ ᾧ πρόσεστιν αἰσχύνη 9' ὁμοῦ, 

σωτηρίαν ἔχοντα τόνδ᾽ ἐπίστασο" 1080 
ὅπου δ᾽ ὑβρίζειν δρᾶν 9' ἃ βούλεται παρῇ, 

ταύτην νόμιξε τὴν πόλιν χρόνῳ ποτὲ 

ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν εἰς βυϑὸν πεσεῖν. 
ἀλλ᾽ ἑστάτω μοι καὶ δέος τι καίριον, 
καὶ μὴ δοκῶμεν δρῶντες ἃν ἡδώμεϑα 1085 
οὐχ ἀντιτίσειν αὖϑις ὃν λυπώμεϑα. 
ἕρπει παραλλὰξ ταῦτα. πρόσϑεν οὗτος ἦν 
αἴϑων ὑβριστής, νῦν δ᾽ ἐγὼ μέγ᾽ αὖ φρονῶ. 
καί GOL προφωνῶ τόνδε μὴ ϑάπτειν, ὅπως 

μὴ τόνδε ϑάπτων αὐτὸς εἰς ταφὰς πέσῃς. 1090 

Μενέλαε, μὴ γνώμας ὑποστήσας σοφὰς 

εἶτ᾽ αὐτὸς ἐν ϑανοῦσιν ὑβριστὴς γένῃ. 
οὐκ ἄν ποτ᾽. ἄνδρες, ἄνδρα ϑαυμάσαιμ᾽ ἔτι, 

ὃς μηδὲν ὧν γοναῖσιν εἶϑ᾽ ἁμαρτάνει, 
ὅϑ᾽ οἱ δοχοῦντες εὐγενεῖς πεφυκέναι 1095 
τοιαῦϑ᾽ ἁμαρτάνουσιν ἐν λόγοις" ἐπεὶ 
ἄγ᾽, εἴπ᾽ ἀπ’ ἀρχῆς αὖϑις, ἦ σὺ φὴς ἄγειν 

τόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ᾿4χαιοῖς δεῦρο σύμμαχον λαβών; 
οὐκ αὐτὸς ἐξέπλευσεν ὡς αὑτοῦ κρατῶν; 

ποῦ σὺ στρατηγεῖς τοῦδε; ποῦ δὲ σοὶ λεῶν 1100 

ἔξεστ᾽ ἀνάσσειν ὧν ὅδ᾽ ἤγαγ᾽ οἴκοθεν; 



40 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

Σπάρτης ἀνάσσων ἦλϑες, οὐχ ἡμῶν κρατῶν" 
οὐδ᾽ ἔσϑ᾽ ὅπου σοὶ τόνδε κοσμῆσαι πλέον 
ἀρχῆς ἔκειτο ϑεσμὸς ἢ καὶ τῷδε σέ. 

[0Ὁπαρχος ἄλλων δεῦρ᾽ ἔπλευσας, οὐχ ὅλων 110ὅ 
στρατηγός, ὥστ᾽ Αἴαντος ἡγεῖσθαί ποτε.] 
ἀλλ᾽ ὧνπερ ἄρχεις ἄρχε καὶ τὰ σέμν᾽ ἔπη 
κόλαξ᾽ ἐκείνους" τόνδε δ᾽. εἴτε μὴ σὺ φὴς 

εἶθ᾽ ἅτερος στρατηγός, εἰς ταφὰς ἐγὼ 
ϑήσω δικαίως, οὐ τὸ cov δείσας στόμα. τι110 

οὐ γάρ τι τῆς σῆς εἵνεκ᾽ ἐστρατεύσατο 
γυναικός, ὥσπερ οἵ πόνου πολλοῦ πλέῳ, 

ἀλλ᾽ εἵνεχ᾽ ὅρκων οἷσιν ἦν ἐνώμοτος, 
σοῦ δ᾽ οὐδέν" οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς μηδέναο. 

πρὸς ταῦτα πλείους δεῦρο κήρυκας λαβὼν 1118 

καὶ τὸν στρατηγὸν ἧκε, τοῦ δὲ σοῦ ψόφου 

οὐκ ἂν στραφείην, ἕως ἂν ἧς οἷός περ εἶ. 
οὐδ᾽ αὖ τοιαύτην γλῶσσαν ἐν κακοῖς φιλῶ" 
τὰ σκληρὰ γάρ τοι, κἂν ὑπέρδικ᾽ T, δάκνει. 
ὁ τοξότης ἔοικεν οὐ σμικρὸν φρονεῖν. 1120 

. οὐ γὰρ βάναυσον τὴν τέχνην ἐχτησάμην.͵ 
3-2 

μέγ᾽ ἄν τι κομπάσειας, ἀσπίδ᾽ εἰ λάβοις. 

. κἂν ψιλὸς ἀρχέσαιμι Got y' ὡπλισμένῳ. 
ἡ γλῶσσά σου τὸν ϑυμὸν ὡς δεινὸν τρέφει. 

» 93 » 

. ξὺν τῷ δικαίῳ γὰρ μέγ᾽ ἔξεστιν φρονεῖν. 1125 

δίκαια γὰρ τόνδ᾽ εὐτυχεῖν κτείναντά ues. 
κτείναντα; δεινόν γ᾽ εἶπας, εἰ καὶ ξῇῆς ϑανών. 
ϑεὸς γὰρ ἐκσῴξει με, τῷδε δ᾽ οἴχομαι. 

. μή νυν ἀτίμα ϑεούς, ϑεοῖς σεσωσμένος. 

ἐγὼ γὰρ ἂν ψέξαιμι δαιμόνων νόμους; 1180 

. εἰ τοὺς ϑανόντας οὐκ ἐᾷς ϑάπτειν παρών. 

τούς γ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πολεμίους" οὐ γὰρ καλόν. 

π᾿ 

A Bend *um 5 — "n, 
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TEY. ἦ σοὶ γὰρ “ας πολέμιος προύστη ποτέ; 
ME. μισοῦντ᾽ ἐμίσει" καὶ σὺ τοῦτ᾽ ἠπίστασο. 
ΤΕΥ. κλέπτης γὰρ αὐτοῦ ψηφοποιὸς ηὑρέϑης. ^ 1135 

ME. ἐν τοῖς δικασταῖς, κοὐκ ἐμοί, τόδ᾽ ἐσφάλη. 

ΤΕΥ. πόλλ᾽ ἂν κακῶς λάϑρα σὺ κλέψειας κακά. 

ME. τοῦτ᾽ εἰς ἀνίαν τοὔπος ἔρχεταί τινι. 

ΤΕΥ. οὐ μᾶλλον, ὡς ἔοικεν, ἢ λυπήσομεν. 

ME. ἕν σοι φράσω" τόνδ᾽ ἐστὶν οὐχὶ ϑαπτέον. 1140 
ΤΈΥ. ἀλλ᾽ ἀντακούσει τοῦτον ὡς τεϑάψεται. 
ME. ἤδη ποτ᾽ εἶδον ἄνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ ϑρασὺν 

ναύτας ἐφορμήσαντα χειμῶνος τὸ πλεῖν, 

à φϑέγμ᾽ ἂν οὐκ ἐνηῦρες, ἡνίκ᾽ ἐν κακῷ 
χειμῶνος εἴχετ᾽, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ εἵματος κρυφεὶς 1145 

$e «πατεῖν παρεῖχε τῷ ϑέλοντι. ναυτίλων. 
pL οὕτω δὲ καὶ σὲ καὶ τὸ σὸν λάβρον στόμα 
| σμικροῦ νέφους τάχ᾽ ἄν Tig ἐκπνεύσας μέγας 

χειμὼν κατασβέδσειξ τὴν πολλὴν βοήν. 
TET. ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρ᾽ ὄπωπα μωρίας πλέων, 1150 

ὃς ἐν χακοῖς ὕβριξε τοῖσι τῶν πέλας. 

΄΄ κἄτ᾽ αὐτὸν εἰσιδών τις ἐμφερὴς ἐμοὶ 
La P ovii 9" ὅμοιος εἶπε τοιοῦτον λόγον" 

ὥνϑρωπε, μὴ δρᾶ τοὺς τεϑνηκότας κακῶς" 

εἰ γὰρ ποήσεις, ἴσϑι πημανούμενοο. 1155 

τοιαῦτ᾽ ἄνολβον ἄνδρ᾽ ἐνουϑέτει παρών. 
ὁρῶ δέ τοί νιν, κἄστιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 

οὐδείς ποτ᾽ ἄλλος ἢ σύ. μῶν ἠνιξάμην; 
: ME. ἄπειμι" καὶ γὰρ αἰσχρόν, εἰ πύϑοιτό τις 

λόγοις κολάζειν ᾧ βιάξεσϑαι παρῇ. 1160 
TEY. ἄφερπέ vvv: κἀμοὶ γὰρ αἴσχιστον κλύειν 

ἀνδρὸς ματαίου φλαῦρ᾽ ἔπη μυϑουμένου. 

ΧΟ, ἔσται μεγάλης ἔριδός τις ἀγών. 

“6 
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ἀλλ᾽ ὡς δύνασαι, Τεῦκρε, ταχύνας 
σπεῦσον κοίλην κάπετόν τιν᾽ ἰδεῦν 1165 
τῷδ᾽, ἔνϑα βροτοῖς τὸν ἀείμνηστον 
τάφον εὐρώεντα καϑέξει. 
καὶ μὴν ἐς αὐτὸν καιρὸν οἵδε πλησίοι 
πάρεισιν ἀνδρὸς τοῦδε παῖς τε καὶ γυνή, 

τάφον περιστελοῦντε δυστήνου νεχροῦ. 1170 
ὦ παῖ, πρόσελϑε δεῦρο καὶ σταϑεὶς πέλας 

ἱκέτης ἔφαψαι πατρός, ὅς σ᾽ ἐγείνατο. 
ϑάκει δὲ προστρόπαιος ἐν χεροῖν ἔχων 
κόμας ἐμὰς καὶ τῆσδε καὶ σαυτοῦ τρίτου, 

ἱκτήριον ϑησαυρόν. εἰ δέ τις στρατοῦ 1175 
βίᾳ σ᾽ ἀποσπάσειξε τοῦδε τοῦ νεκροῦ, 

κακὸς κακῶς ἄϑαπτος ἐχπέσοι χϑονός, 

γένους ἅπαντος ῥίζαν ἐξημημένος. 

αὕτως ὕπωσπερ τόνδ᾽ ἐγὼ τέμνω πλόκον. 
ἔχ᾽ αὐτόν, ὦ παῖ, καὶ φύλασσε, μηδέ cs 1180 
κινηδσάτω τις, ἀλλὰ προσπεσὼν ἔχου. 

ὑμεῖς v& μὴ γυναῖχες ἀντ᾽ ἀνδρῶν πέλας 

παρέστατ᾽, ἀλλ᾽ ἀρήγετ᾽, ἔς τ᾽ ἐγὼ μολὼν 

τάφου μεληϑῶ τῷδε, κἂν μηδεὶς ἐᾷ. 

τίς ἄρα νέατος ἐς πότε λήξει πολυπλάγκτων 

Ἂ ἐτέων ἀριϑμός. 1185 
τὰν ἄπαυστον αἰὲν ἐμοὶ δορυσσοήτων 
μόχϑων ἄταν ἐπάγων 

ἀν᾽ εὐρώδη Τροΐαν, 1190 
δύστανον ὄνειδος “Ἑλλάνων: T 

ὔὕφελε πρότερον αἰϑέρα δῦναι μέγαν ἢ τὸν '“χολύ- 

κοινον “Διδαν 1192 

κεῖνος ἁνήρ, ὃς στυγερῶν ἔδειξεν ὅπλων 1195 

1185 —1191 — 1192 --- 1198. 

ΤῊ 
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“Ἕλλασιν κοινὸν "Ao. 
ἰὼ πόνοι πρόπονοι" Ma Cote (oen 

κεῖνος γὰρ ἔπερσεν ἀνθρώπους. 

ἦ κεῖνος οὔτε στεφάνων 
οὔτε βαϑειᾶν κυλίκων 1200 

νεῖμεν ἐμοὶ τέρψιν ὁμιλεῖν, 

οὔτε γλυκὺν αὐλῶν ὕτοβον, » 
δύσμορος, οὔτ᾽ ἐννυχίν ᾿ wp As 

8e, τέρψιν ἰαύειν. loup Meat 051 ! 
ἐρώτων δ᾽ ἐρώτων ἀπέπαυσεν, ὥμοι. 1205 
κεῖμαι δ᾽ ἀμέριμνος οὕτως, 

ἀεὶ πυκιναῖς δρόσοις 

τεγγόμενος κόμας, 

λυγρᾶς μνήματα Τροίας. 1210 

καὶ πρὶν μὲν ἐξ ἐννυχίου - 

δείματος ἦν μοι προβολὰ : 
καὶ βελέων ϑούριος Αἴας (fe. Von 
νῦν δ᾽ οὗτος ἀνεῖται στυγερῷ ἐξ Crescens vi Kt 

δαίμονι": τίς μοι, τίς ἔτ᾽ οὖν 1215 
τέρψις ἐπέσται; 

»»»“γενοίμαν ἵν᾽ ὑλᾶεν ἔπεστι πόντου 
p^ πρόβλημ᾽ ἁλίκλυστον, ἄκραν QA qv o Ku 

ὑπὸ πλάκα Σουνίου, Pte t οὐδοῦ ἢ 1220 
τὰς ἱερὰς ὅπως icto 
προσείποιμεν Ova. 

ΤΕΥ. xol μὴν ἰδὼν ἔσπευσα τὸν στρατηλάτην 
᾿Δγαμέμνον᾽ ἡμῖν δεῦρο τόνδ᾽ δρμώμενον᾽ 
δῆλος δέ μοὐστὶ σκαιὸν ἐκλύσων στόμα. 1225 

ΑΡΑΜΈΕΜΝΩΝ. 
P δὴ τὰ δεινὰ ῥήματ᾽ ἀγγέλλουσί μοι 

1199 - 1210 — 1211— 1222. 
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τλῆναι xo0' ἡμῶν ὧδ᾽ ἀνοιμωκτὶ χανεῖν; 
σέ τοι, τὸν ἐκ τῆς αἰχμαλωτέδος λέγω, 

ἦ που τραφεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο 
ὑψήλ᾽ ἐκόμπεις κἀπ᾽ ἄκρων ὡδοιπόρεις, 1380 
ὅτ᾽ οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ, 
κοὔτε στρατηγοὺς οὔτε ναυάρχους μολεῖν 

ἡμᾶς ᾿Αχαιῶν οὐδὲ σοῦ διωμόσω, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρχων, ὡς σὺ φής, Αἴας ἔπλει. 

ταῦτ᾽ οὐκ ἀκούειν μεγάλα πρὸς δούλων xaxd; 
ποίου κέκραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα; 1586 
ποῦ βάντος ἢ ποῦ στάντος οὗπερ οὐκ ἐγώ; 

οὐκ ἄρ᾽ ᾿4χαιοῖς ἄνδρες εἰσὶ πλὴν ὅδε; 

Qa 4^0 πικροὺς ἔοιγμεν τῶν ᾿Δ4χιλλείων ὅπλων 

eden YS, 
hada AU 
p ir qui^ 

Ty 

ἀγῶνας ᾿4ργείοισι κηρῦξαι τότε, 1240 
εἰ πανταχοῦ φανούμεϑ' ἐκ Τεύκρου κακοί, 
κοὐκ ἀρκέσει z09' ὑμὶν οὐδ᾽ ἡσσημένοις 
εἴκειν ἃ τοῖς πολλοῖσιν ἤρεσκεν κριταῖς, 

ἀλλ᾽ αἰὲν ἡμᾶς ἢ κακοῖς βαλεῖτέ που 
ἢ σὺν δόλῳ κεντήσεϑ᾽ οἵ λελειμμένοι. 1245 

ἐκ τῶνδε μέντοι τῶν τρόπων οὐκ ἄν ποτε 

κατάστασις γένοιτ᾽ ἂν οὐδενὸς νόμου, 

εἰ τοὺς δίκῃ νικῶντας ἐξωϑήσομεν 

καὶ τοὺς ὄπισϑεν εἰς τὸ πρόσϑεν ἄξομεν. 
ἀλλ᾽ εἰρκτέον τάδ᾽ ἐστίν" οὐ γὰρ οἵ πλατεῖς 
οὐδ᾽ εὐρύνωτοι φῶτες ἀσφαλέστατοι, 1961 
ἀλλ᾽ οἵ φρονοῦντες εὖ κρατοῦσι πανταχοῦ. 
μέγας δὲ πλευρὰ βοῦς ὑπὸ σμικρᾶς ὅμως 

μάστιγος ὀρϑὸς εἰς ὁδὸν πορεύεται. 

καὶ σοὶ προσέρπον τοῦτ᾽ ἐγὼ τὸ φάρμακον 1255 
ὁρῶ τάχ᾽, εἰ μὴ νοῦν καταχτήσει τινά" 
ὃς ἀνδροὺς οὐκέτ᾽ ὕντος, ἀλλ᾽ ἤδη σκιᾶς, 
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ϑαρσῶν ὑβρίξεις κἀξελευϑεροστομεῖο. 

οὐ σωφρονήσεις; οὐ μαϑὼν ὃς εἶ φύσιν 
ἄλλον τιν᾽ ἄξεις ἄνδρα δεῦρ᾽ ἐλεύϑερον, 1260 
ὅστις πρὸς ἡμᾶς ἀντὶ σοῦ λέξει τὰ σά: 

σοῦ γὰρ λέγοντος οὐκέτ᾽ ἂν μάϑοιμ᾽ ἐγώ" 

τὴν βάρβαρον γὰρ γλῶσσαν οὐκ ἐπαΐω. 

εἴϑ᾽ ὑμὶν ἀμφοῖν νοῦς γένοιτο σωφρονεῖν" 
τούτου γὰρ οὐδὲν σφῷν ἔχω λῷον φράσαι. 1265 
φεῦ" τοῦ ϑανόντος ὡς ταχεῖά τις βροτοῖρ jq 

χάρις διαρρεῖ καὶ προδοῦσ᾽ ἁλίσκεται, cata 
εἰ σοῦ γ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐδ᾽ ἐπὶ σμικρῶν λόγων, 

Αἴας, ἔτ᾽ ἴσχει μνῆστιν, οὗ σὺ πολλάκις 

τὴν σὴν προτείνων προύκαμες ψυχὴν δόρει" 

ἀλλ᾽ οἴχεται δὴ πάντα ταῦτ᾽ ἐρριμμένα. 1511 
ὦ πολλὰ λέξας ἄρτι κἀνόνητ᾽ ἔπη, 
οὐ μνημονεύεις οὐκέτ᾽ οὐδέν, ἡνίκα 

ἑρκέων ποϑ᾽ ὑμᾶς οὗτος ἐγκεκλῃμένους, 
ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας, ἐν τροπῇ δορὸς 1215 
ἐρρύσατ᾽ ἐλϑὼν μοῦνος, ἀμφὶ uiv νεῶν 
ἄκροισιν ἤδη ναυτικοῖς ἑδωλίέοις 

πυρὸς φλέγοντος, εἰς δὲ ναυτικὰ σκάφη 

πηδῶντος ἄρδην Ἕχτορος τάφρων ὕπερ; 
τίς ταῦτ᾽ ἀπεῖρξεν; οὐχ ὅδ᾽ ἦν ὃ δρῶν τάδε, 
ὃν οὐδαμοῦ φὴς οὐδὲ συμβῆναι ποδί; 1281 
ἄρ᾽ ὑμὶν οὗτος ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἔνδικα; 

qv αὖϑις αὐτὸς Ἕκτορος μόνος μόνου 

λαχών vs κἀκέλευστος ἦλϑ᾽ ἐναντίος, 
οὐ δραπέτην τὸν κλῆρον ἐς κρωσσὸν καϑείς, 1985 

ὑγρᾶς ἀρούρας βῶλον, ἀλλ᾽ ὃς εὐλόφου 
xvvije ἔμελλε πρῶτος ἅλμα κουφιεῖν; 
ὅδ᾽ ἦν ὃ πράσσων ταῦτα, σὺν δ᾽ ἐγὼ παρών, 

.e. ὦ- 
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ὁ δοῦλος, οὗκ τῆς βαρβάρου μητρὸς γεγώς. 

δύστηνε, ποῖ βλέπων ποτ᾽ αὐτὰ καὶ ϑροεῖρ; 1290 
οὐκ οἶσϑα σοῦ πατρὸς μὲν ὃς προύφυ πατὴρ 
ἀρχαῖον ὄντα Πέλοπα βάρβαρον Φρύγα; 

᾿Δτρέα δ᾽, ὃς αὖ σ᾽ ἔσπειρε δυσσεβέστατον, 
προϑέντ᾽ ἀδελφῷ δεῖπνον οἰχείων τέκνων; ᾿ 

αὐτὸς δὲ μητρὸς ἐξέφυς Κρήσσης, ἐφ᾽ ἧ 1596 
λαβὼν ἐπακτὸν ἄνδρ᾽ ὃ φιτύσας πατὴρ 
ἐφῆκεν ἐλλοῖς ἰχϑύσιν διαφϑορᾶν. 

τοιοῦτος Qv τοιῷδ᾽ ὀνειδίζεις σποράν; 

ὃς ἐκ πατρὸς μέν εἰμι Τελαμῶνος γεγώς, 

ὅστις στρατοῦ τὰ πρῶτ᾽ ἀριστεύσας ἐμὴν 1800 
ἴσχει ξύνευνον μητέρ᾽, ἣ φύσει μὲν ἦν 
βασίλεια, “αομέδοντος" ἔχκριτον δέ νιν 

δώρημα κείνῳ ᾿δωκεν ᾿Δλκμήνης γόνος. 
ἄρ᾽ ὧδ᾽ ἀριστεὺς ἐξ ἀριστέοιν δυοῖν 
βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἵματος, 1305 

οὺς νῦν σὺ τοιοῖσδ᾽ ἐν πόνοισι κειμένους 

ὠϑεῖς ἀϑάπτους, οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων; 
εὖ νυν τόδ᾽ ἴσϑι, τοῦτον εἰ βαλεῖτέ που, 
βαλεῖτε χἠμᾶς τρεῖς ὁμοῦ συγκειμένους. 

ἐπεὶ καλόν μοι τοῦδ᾽ ὑπερπονουμένῳ 1810 

ϑανεῖν προδήλως μᾶλλον ἢ τῆς σῆς ὑπὲρ 

γυναικὸς ἢ σοῦ σοῦ 9" ὁμαίμονος λέγω. 
πρὸς ταῦϑ'᾽ ὅρα μὴ τοὐμόν, ἀλλὰ καὶ τὸ σόν" 
ὡς εἴ μὲ πημανεῖς τι, βουλήσει ποτὲ 

καὶ δειλὸς εἶναι μᾶλλον ἢ ̓ ν ἐμοὶ ϑρασύς. 1815 
ἄναξ Ὀδυσσεῦ, καιρὸν i69" ἐληλυϑώς, 
εἰ μὴ ξυνάψων, ἀλλὰ συλλύσων πάρει. 

τί δ᾽ ἔστιν, ἄνδρες; τηλόϑεν γὰρ ἠσϑόμην 
βοὴν ᾿Δτρειδῶν τῷδ᾽ ἐπ’ ἀλκίμῳ νεκρῷ. 
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o) yàg κλύοντές ἐσμὲν αἰσχίστους λόγους, 1820 
ἄναξ Ὀδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως; 
ποίους; ἐγὼ γὰρ ἀνδρὶ συγγνώμην ἔχω 

κλύοντι φλαῦρα συμβαλεῖν ἔπη κακά. 

ἤκουσεν αἰσχρά" δρῶν γὰρ ἦν τοιαῦτά με. 
τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν, ὥστε καὶ βλάβην ἔχειν; 1325 
oU quo ἐάσειν τόνδε τὸν νεκρὸν ταφῆς 

ἄμοιρον, ἀλλὰ πρὸς βίαν ϑάψειν ἐμοῦ. 

ἔξεστιν οὖν εἰπόντι τἀληϑῆ φίλῳ 
σοὶ μηδὲν ἧσσον ἢ πάρος ξυνηρετεῖν; 
tim ἦ γὰρ εἴην οὐκ ἂν εὖ φρονῶν, ἐπεὶ 1330 
φίλον σ᾽ ἐγὼ μέγιστον ᾿4ργείων νέμω. 

ἄκουέ νυν. τὸν ἄνδρα τόνδε πρὸς ϑεῶν 
μὴ τλῇς ἄϑαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν" 
μηδ᾽ ἡ βία σε μηδαμῶς νικησάτω 
τοσόνδε μισεῖν ὥστε τὴν δίκην πατεῖν. (| 1335 

κἀμοὶ γὰρ ἦν z09" οὗτος ἔχϑιστος στρατοῦ, 
ἐξ οὗ ᾿κράτησα τῶν ᾿Δχιλλείων ὅπλων, 
ἀλλ᾽ αὐτὸν ἔμπας ὄντ᾽ ἐγὼ τοιόνδ᾽ ἐμοὶ 

οὐκ ἀντατιμάσαιμ᾽ ἄν, ὥστε μὴ λέγειν 

ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον "Agysíov, ὅσοι 1840 

Τροίαν ἀφικόμεσϑα, πλὴν ᾿Δ4χιλλέως. 
ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἐνδίκως γ᾽ ἀτιμάζοιτό cou: 

οὐ γάρ τι τοῦτον, ἀλλὰ τοὺς ϑεῶν νόμους 

φϑείροις ἄν. ἄνδρα δ᾽ οὐ δίκαιον, εἰ ϑάνοι, 

βλάπτειν τὸν ἐσθλόν, οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῇς. 1345 
σὺ ταῦτ᾽, Ὀδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί; 
ἔγωγ᾽" ἐμίσουν δ᾽, ἡνίκ᾽ ἦν μισεῖν καλόν. 
οὐ γὰρ ϑανόντι καὶ προσεμβῆναί us χρή; 
μὴ χαῖρ᾽, ᾿Δτρείδη, κέρδεσιν τοῖς μὴ καλοῖς. 

τόν TOL τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥάδιον. 1860 
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ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν. 
κλύειν τὸν ἐσϑλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει. 

παῦσαι" κρατεῖς τοι τῶν φίλων νικώμενορ. 

μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως. 

ὅδ᾽ ἐχϑρὸς ἁνήρ, ἀλλὰ γενναῖός ποτ᾽ ἦν. 1855 
τί ποτὲ ποήσεις; ἐχϑρὸν ὧδ᾽ αἰδεῖ νέχυν; 
νικᾷ γὰρ ἁρετή μὲ τῆς ἔχϑρας πολύ. 

τοιοίδε μέντοι φῶτες ἔμπληκτοι βροτῶν. 

ἢ κάρτα πολλοὶ νῦν φίλοι καὖϑις πικροί, 
τοιούσδ᾽ ἐπαινεῖς δῆτα σὺ κτᾶσϑαι φίλουφ; 1860 

σκληρὰν ἐπαινεῖν οὐ φιλῶ ψυχὴν ἐγώ. 

ἡμᾶς σὺ δειλοὺς τῇδε ϑήμέρα φανεῖς; 

ἄνδρας μὲν οὖν Ἕλλησι πᾶσιν ἐνδίκους. 
ἄνωγας οὖν μὲ τὸν νεχρὸν ϑάπτειν ἐᾶν; 

ἔγωγε" καὶ γὰρ αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἵξομαι. 1365 

5 πάνϑ᾽ ὅμοια" πᾶς ἀνὴρ αὑτῷ πονεῖ. 
τῷ γάρ μὲ μᾶλλον εἰκὸς ἢ ̓ μαυτῷ πονεῖν; 
σὸν ἄρα τοὔργον, οὐκ ἐμὸν κεκλήσεται. 
ὡς ἂν ποήσῃς, πανταχῇ χρηστός γ᾽ ἔσει. 
ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽ ὡς ἐγὼ 1810 

ς σοὺ μὲν νέμοιμ᾽ ἂν τῆσδε καὶ μείξω χάριν, 
οὗτος δὲ κἀκεῖ κἀνθάδ᾽ ὧν ἔμοιγ᾽ ὁμῶς 
ἔχϑιστος ἔσται" σοὶ δὲ δρᾶν ἔξεσϑ᾽ ἃ xoi. 
ὅστις σ᾽, Ὀδυσσεῦ, μὴ λέγει γνώμῃ σοφὸν 
φῦναι. τοιοῦτον ὄντα, μῶρός ἐστ᾽ ἀνήρ. 181 
καὶ νῦν ys Τεύχρῳ τἀπὸ τοῦδ᾽ ἀγγέλλομαι, 

ὅσον τότ᾽ ἐχϑρὸς ἦ, τοσόνδ᾽ εἷναι φίλος. 
καὶ τὸν ϑανόντα τόνδε συνθάπτειν ϑέλω 

καὶ ξυμπονεῖν καὶ μηδὲν ἐλλείπειν ὅσων 

χρὴ τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν πονεῖν βροτούς. 1880 

ἄριστ᾽ Ὀδυσσεῦ, πάντ᾽ ἔχω σ᾽ ἐπαινέσαι 
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λόγοισι" καί μ᾽ ἔψευσας ἐλπίδος πολύ. 
τούτῳ γὰρ ὧν ἔχϑιστος ᾿4ργείων ἀνὴρ 

μόνος παρέστης χερσίν, οὐδ᾽ ἔτλης παρὼν 

ϑανόντι τῷδε ξῶν ἐφυβρίσαι μέγα, 1385 

ὡς ὃ στρατηγὸς οὑπιβρόντητος μολὼν 

αὐτός τε χὠ ξύναιμος ἠϑελησάτην 

λωβητὸν αὐτὸν ἐκβαλεῖν ταφῆς ἄτερ. 

τοιγάρ σφ᾽ Ὀλύμπου τοῦδ᾽ ὁ πρεσβεύων πατὴρ 

μνήμων v ᾿Ερινὺς καὶ τελεσφόρος Ζίκη 1390 

κακοὺς κακῶς φϑείρειαν, ὥσπερ ἤϑελον 

τὸν ἄνδρα λώβαις ἐχβαλεῖν ἀναξίως. 

σὲ δ᾽, ὦ γεραιοῦ σπέρμα Μαέρτου πατρός, 
τάφου μὲν ὀκνῶ τοῦδ᾽ ἐπιψαύειν ἐᾶν, 

μὴ τῷ ϑανόντι τοῦτο δυσχερὲς ποῶ" 1896 

τὰ δ᾽ ἄλλα καὶ ξύμπρασσε, κεῖ τινα στρατοῦ 
ϑέλεις κομίζειν, οὐδὲν ἄλγος ἕξομεν. 
ἐγὼ δὲ τἄλλα πάντα πορσυνῶ᾽ σὺ δὲ 
ἀνὴρ καϑ' ἡμᾶς ἐσϑλὸς ὧν ἐπίστασο. 
ἀλλ᾽ ἤϑελον μέν" εἰ δὲ μή "ví δον φίλον T: 8o ὑν“ 
πράσσειν τάδ᾽ ἡμᾶς, εἶμ᾽ ἐπαινέσας τὸ σόν. 
ἅλις" ἤδη γὰρ πολὺς ἐκτέταται 
χρόνος. ἀλλ᾽ οἱ μὲν xo(Aqv κάπετον 
χερσὶ ταχύνατε, τοὶ δ᾽ ὑψέβατον 
τρίποδ᾽ ἀμφίπυρον λουτρῶν ὁσίων 1405 

ϑέσϑ'᾽ ἐπίκαιρον" 
μία δ᾽ ἐκ κλισίας ἀνδρῶν ἴλη 
τὸν ὑπασπίδιον κόσμον φερέτω. 

παῖ, σὺ δὲ πατρός γ᾽, ὅσον ἰσχύεις, 
φιλότητι ϑιγὼν πλευρὰς σὺν ἐμοὶ 1410 

τάσδ᾽ ἐπικούφιξ᾽ " ἔτι γὰρ ϑερμαὶ 

σύριγγες ἄνω φυσῶσι μέλαν 
Sornocrrs. 4 
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μένος. ἀλλ᾽ ἄγε πᾶς. φίλος ὅστις ἀνὴρ 
φησὶ παρεῖναι, σούσϑω. βάτω. 

τῷδ᾽ ἀνδρὶ πονῶν τῷ πάντ᾽ ἀγοϑῷ 1410 
κοὐδενί πω λῴονι ϑνητῶν 

[4ἴαντος., ὅτ᾽ ἦν, τότε φωνῶ]. 
ἦ πολλὰ βροτοῖς ἔστιν ἰδοῦσιν Mp tn Met 
γνῶναι" πρὶν ἰδεῖν δ᾽ οὐδεὶς μάντις | over-t 

τῶν μελλόντων, τι πράξει. 

NL Lem Sco 
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“Ὑπόκειται ὧδε" τροφεὺς δεικνὺς Ὀρέστῃ τὰ ἐν "Aya 
1 ' $3 L4 , e , T uw c 

μικρὸν γὰρ αὐτὸν ὄντα κλέψασα ἡ Hàéxrge, ἡνίχα ὃ πα- 
M / , - - , MI M 2*1 

τὴρ ἐσφάξετο, δέδωκε τῷ τροφεῖ, δείσασα μὴ καὶ αὐτὸν 
“τείνωσιν. ὃ δὲ ὑπεξέϑετο αὐτὸν εἰς Φωκίδα πρὸς τὸν 
Στρόφιον" νῦν δὲ μετὰ εἴκοσιν ἔτη ἐπανιὼν σὺν αὐτῷ πρὸς 
τὸ "Aoyog δείκνυσιν αὐτῷ τὰ ἐν Ἄργει. 

Ἢ σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν "Agysi. ὃ δὲ 
χορὸς συνέστηκεν ἐξ ἐπιχωρίων παρϑένων. προλογίξζει δὲ 
ὁ παιδαγωγὸς Ὀρέστου. 



ἀν. UE Ve Á TEN 
ΡΥ ᾿ 

qt- aua. uc ! δου ΝᾺ RTo. 97999» vob. 

* Qu 
Bp 
epi) 
τυ», 

bz 

qe 

IIAIAAT9TOZ. UnudA 64 

'Q, τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροία ποτὲ dettes ἐῶ 

"Ayeu£uvovoe παῖ, νῦν ἐκεῖν᾽ ἔξεστί σοι 
παρόντι λεύσσειν, ὧν πρόϑυμος ἦσϑ'᾽ ἀεί. f*— 

τὸ γὰρ παλαιὸν "Agyog οὑπόϑεις τόδε. 
τῆς οἰστροπλῆγος ἄλσος ᾿Ινάχου κόρης᾽ Ou δξισ.- 

αὕτη δ᾽. Ὀρέστα, τοῦ λυκοχτόνου ϑεοῦ 

ἀγορὰ Δύκειος᾽ οὐξ ἀριστερᾶς δ᾽ ὅδε 

Ὥς ΚΉρας ὁ κλεινὸς ναός" οἵ δ᾽ ἵκάνομεν, [5 4λ 66) 

φάσκεϊν “Μυκήνας τὰς πολυχρύδους ὁρᾶν — 

πολύφϑορόν τε δῶμα Πελοπιδῶν τόδε, 10 

ἰὅϑεν Gs πατρὸς ἐκ φονῶν ἐγώ ποτε 

πρὸς σῆς ὁμαίμου καὶ κασιγνήτης λαβὼν 

ἤνεγκα κἀξέσωσα κἀξεϑρεψάμην 

τοσόνδ᾽ ἐς ἥβης. πατρὶ τιμωρὸν φόνου. 

νῦν οὖν, Ὀρέστα καὶ σὺ φίλτατε ξένων 15 
“Πυλάδη, τί χρὴ δρᾶν ἐν τάχει βουλευτέον 

ὡς ἡμὴν ἤδη λαμπρὸν ἡλίου σέλας i 

ἑῷα κινεῖ φϑέγματ᾽ ὀρνίϑων σαφῆ ὕλη eos 
μέλαινά τ΄ ἄστρων ἐκλέλοιπεν rigen M 

πρὶν οὖν τιν᾽ ἀνδρῶν ἐξοδοιπορεῖν στέγης ,vA20p. t. 
ξυνάπτετον λόγοισιν" ὡς ἐνταῦϑ᾽ ἐμέν, €c, ἐν νιν 0s τ. 

ἵν᾿ οὐκέτ᾽ ὀκνεῖν καιρός, ἀλλ᾽ ἔργων ἀκμή. e c 21 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. ὑμέας 4i 
ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν προσπόλων, ὥς μοι σαφῆ 
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σημεῖα φαίνεις ἐσϑλὸς εἰς ἡμᾶς γεγώς. 

ὥσπερ γὰρ ἵππος εὐγενής, κἂν ἢ γέρων, 25 

ἐν τοῖσι δεινοῖς ϑυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν, 

ἀλλ᾽ ὀρϑὸν οὖς ἵστησιν, ὡσαύτως δὲ σὺ Cj 

ἡμᾶς τ᾽ ὀτρύνεις καὐτὸς ἐν πρώτοις ἕπει. 

τοιγὰρ τὰ μὲν δόξαντα δηλώσω, σὺ δὲ 

ὀξεῖαν ἀκοὴν τοῖς ἐμοῖς λόγοις διδούς, 80 

δἰ μή τι καιθροῦ τυγχάνω, μεϑάρμοσον. 

τῳ γὰρ ἡνίχ᾽ ἱκόμην τὸ Πυϑικὸν 

ju AA uie 
und v 

μαντεῖον, ὡς μάϑοιμ᾽ ὅτῳ τρόπῳ πατρὶ 
δίκας ἀροίμην τῶν φονευσάντων πάρα, 

χρῇ μοι τοιαῦϑ᾽ ὃ Φοῖβος ὧν πεύσει τάχα᾽ 35 
ἄσκευον αὐτὸν ἀσπίδων τε καὶ στρατοῦ 
δόλοισι κλέψαι χειρὸς ἐνδίκους σφαγάς. 

ὅτ᾽ οὖν τοιόνδε χρησμὸν εἰσηκούσαμεν, 
σὺ μὲν μολών, ὅταν 6& καιρὸς εἰσάγῃ, 

δόμων ἔσω τῶνδ᾽, ἴσϑι πᾶν τὸ δρώμενον, 40 
ὅπως ἂν εἰδὼς dy ἀγγείλῃς cogi. 

οὐ γάρ δὲ μὴ γήρᾳ ve καὶ χρόνῳ μακρῷ 

γνῶσ᾽, οὐδ᾽ ὑποπτεύσουσιν ὧδ᾽ ἠνϑισμένον. 

λόγῳ δὲ χρῶ τοιῷδ᾽, ὅτι ξένος μὲν εἶ 
Φωκέως παρ᾽ ἀνδρὸς δυνανεῶρ ἥκων" ὃ γὰρ 45 

μέγιστος αὐτοῖο τυγχάνει "δορυξένων. 

ἄγγελλε δ᾽ ἔ 2) προστιϑεὶς ὁϑούνεκα 

τέϑνηκ᾽ Doe: ἐξ ἀναγκαίας τύχης, 
ἄϑλοισι Πυϑικοῖσιν ἐκ τροχηλάτων 

δίφρων κυλισϑείς" ὧδ᾽ ὃ μῦϑος ἑστάτω. 50 

ἡμεῖς δὲ πατρὸς ies 2 ὡς ἐφίετ 

λοιβαῖσι poro καὶ χαράξῃ f die 4 Ἐπ 

στέψαντες εἶτ᾽ ἄψορρον ἥξομεν πάλιν, 

τύπωμα χαλκόπλευρον ἠρμένοι χεροῖν. 
Uva 
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7n'v 
ὃ καὶ σὺ ϑάμνοις οἶσϑά μοι κεκρυμμένον, δύ 

ὅπως λόγῳ κλέπ ἐόντες ἡδεῖαν φάτιν 

φέρωμεν αὐτοῖς. “τοὐμὸν ὡς ἔρρει δέμας 

φλογιστὸν ἤδη καὶ κατηνϑρακωμένον. Juss ee ἔωσι 
τί γάρ μὲ λυπεῖ voUD', ὅταν λόγῳ ϑανὼν ΦΈΡ SUE 

ἔργοισι σωθῶ : κἀξενέγκωμαι κλέος; echo 

δοχῶ μέν, οὐδὲν ῥῆμα σὺν κέρδει κακόν. "s. 
ἤδη γὰρ εἶδον πολλάκις καὶ τοὺς σοφοὺς 

λόγῳ μάτην ϑνήσκοντας" εἶθ᾽, ὅταν δόμους 

ἔλθωσιν αὖϑις, ἐχτετίέμηνται πλέον" E I ds dee lo 

ὡς κἄμ᾽ ἐπαυχῶ τῆσδε τῆς φήμης ἄπο 65 

δεδορκότ᾽ ἐχϑροῖς ἄστρον ὡς λάμψειν ἔτι. 

&AÀ ὦ πατρῴα γῆ ϑεοί τ᾽ ἐγχώριοι, uum 
δέξασθέ μ᾽ εὐτυχοῦντα ταῖσδε ταῖς ὁδοῖς, ψί 

σύ v, ὦ πατρῷον δῶμα" σοῦ γὰρ ἔρχομαι 
δίκῃ καϑαρτὴς πρὸς ϑεῶν ὡρμημένος" το 

καὶ μή w ἄτιμον ego: ἀποστείλητε γῆς. 
ἀλλ᾽ ἀρχεπλουτὸν καὶ καταστάτην δόμα 

ED. εἴρηκα μέν vvv ταῦτα᾽ col δ᾽ ἤδη, γέρον, 

τὸ σὸν μελέσϑω βάντι φρουρῆσαι χρέος. 

νὼ δ᾽ ἔξιμεν" καιρὸς γάρ, ὅσπερ ἀνδράσιν | $615 9L 
μέγιστος ἔργου παντός ἐστ᾽ ἐπιστάτης. ν ΚΕ Ὲ 

HAEKTPA. ae FLA vna 
-ᾳς 6L Ct oa 

E 

ἰώ μοί μοι. 
ΠΑΙ͂. καὶ μὴν ϑυρῶν ἔδοξα προσπόλων τινὸς 

ὑποστενούσης ἔνδον αἰσϑέσϑαι, τέκνον. 

OP. ἄρ᾽ ἐστὶν ἡ δύστηνος ᾿Ηλέκτρα; ϑέλεις 80 
aT. 6 Y' μείνωμεν αὐτοῦ κἀπακούσωμεν γόων; 

IIAI ἥκιστα᾽ μηδὲν πρόσϑεν ἢ τὰ Δοξίου dps 
πειρώμεϑ᾽ ἔρδειν κἀπὸ τῶνδ᾽ ἀρχηγετεῖν, ^ 

πατρὸς χέοντες λουτρά" ταῦτα γὰρ φέρειν {{ 
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νίκην τέ dd. καὶ κράτος τῶν δρωμένων. 85 
ὦ φάος ἁγνὸν 

καὶ γῆς ἰσόμοιρ᾽ ἀήρ, ὥς μοι 

πολλὰς μὲν ϑρήνων ὠδάς, 

πολλὰς δ᾽ ἀντήρεις ἤσϑου 

στέρνων πληγᾶς αἱμασσομένων. 90 
ὁπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειφϑῇ" νον» 

4^ τὰ δὲ παννυχίδων ἤδη .στυγεραὶ 
ξυνίσασ᾽ εὐναὶ μογερῶν οἴκων, 

ὅσα τὸν δύστηνον ἐμὸν ϑρηνῶ 

πατέρ᾽, ὃν κατὰ μὲν βάρβαρον αἶαν 9ὅ 
φοίνιος "Apoyo οὐκ ἐξένισεν, Lupa tet 
μήτηρ δ᾽ ἡμὴ χὠ κοινολεχὴς 

4ἴγισϑος ὅπως δρῦν ὑλοτόμοι 

σχίξζουσι κάρα φονίῳ πελέκει, 

κοὐδεὶς τούτων οἶχτος ἀπ᾽ ἄλλης 100 
ἢ ̓ μοῦ φέρεται, σοῦ, πάτερ, οὕτως 

αἰχῶς οἰχτρῶς ve ϑανόντος.  PaA. 
ἀλλ᾽ οὐ μὲν δὴ 
λήξω ϑρήνον στυγερῶν τὲ γόων, 

VNDE Mud τ᾽ ἂν παμφεγγεῖς tor 105 

ped & ῥιπάς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἦμαρ, | | 
G. Pana! μὴ οὗ τεχνολέτειρ᾽ ὥς τις ἀηδὼν wai 7. h 

bio ἐπὶ κωκυτῷ τῶνδε πατρῴων ὦ γον ἐς ἐζ 

πρὸ ϑυρῶν ἠχὼ πᾶσι προφωνεῖν. 2.7: $63 

ὦ δῶμ᾽ ᾿Δ4ίδου καὶ Περσεφόνης, 110 
ὦ χϑόνι᾽ Ἑρμῆ καὶ πότνι᾽ 4o 
τ RA τε ϑεῶν παῖδες ᾿Ερινύες. 

ὃ τοὺς ἀδίκως ϑνήσκοντας δρᾶϑ᾽,, 

ὃ τοὺς εὐνὰς ὑποκχλεπτομένους, eu dao T. Asti 

86—89 — 103—106. 
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ἔλϑετ᾽, ἀρήξατε. τίσασϑε πατρὺξςἩ — | 115 
a 

φόνον ἡμετέρου, μωρά f 
καί μοι τὸν ἐμὸν πέμψατ᾽ ἀδελφόν" 
μούνη γὰρ ἄγειν οὐκέτι σωχῶ xia 

λύπης ἀντίρροπον ἄχϑοο. 120 

ΧΟΡΟΣ 0$ ον 
ὦ παῖ, παῖ δυστανοτάτας φ 1... & 

'"HAéxvoe ματρός, τίν᾽ ἀεὶ ἐς. Ὁ 
τάκεις ὧδ᾽ ἀκόρεστον οἰμωγὰν I ρον ε : 

ζαϊδὸν πάλαν-ἐν-δολερᾶς ἀϑεώτατα T 

HA. 

XQ. 

" M 

HA. 

ματρὸς ἁλόντ᾽ ἀπάταις ᾿Δγαμέμνονα 4- 1 
κακᾷ τὲ χειρὶ πρόδοτον; ὡς ὃ τάδε πορὼν γι vl 

ὄὕλοιτ᾽, εἴ μοι ϑέμις τάδ᾽ αὐδᾶν. 
ὦ γενέϑλα γενναίων, | ε δέ 
ἥκετ᾽ ἐμῶν καμάτων παραμύϑιον. 3C ^4 bo 
οἶδά τε καὶ ξυνίημι τάδ᾽, οὔ τί με Sr MEN 

φυγγάνει, οὐδ᾽ ἐθέλω προλιπεῖν τόδε, 

μὴ οὐ τὸν ἐμὸν στενάχειν πατέρ᾽ ἄϑλιον. 4{2;. 7 | 
H σι "2 - , - , LA" ys 

ἀλλ᾽ ὦ παντοίας φιλότητος ἀμειβόμεναι χάριν, 
- $4 «9. 34 PY eere ; ἐᾶτέ uw ὧδ᾽ ἀλύειν, 135 . 64 

αἰαῖ, ἱκνοῦμαι. (uo ^ 

ἀλλ᾽ οὔτοι τόν γ᾽ ἐξ "Aló to^ Ἰ; (Uu 

παγχοίνου λίμνας πατέρ᾽ ἀν- Ue, 
στάσεις οὔτε γόοισιν οὔτ᾽ ἄνταιρ. 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ᾽ ἀμήχανον" ὰρ 
ἄλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι, δ αν, dua ec 
ἐν οἷς ἀνάλυσίς ἐστιν οὐδεμία κακῶν. ? 

τί μοι τῶν δυσφόρων ἐφίει;  Pa— t Lai n 
νήπιος ὃς τῶν οἰχτρῶς Meng; nv 

οἰχομένων γονέων ἐπιλάϑεται. U^. pue 
121—136 — 137—152. ^ 
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pui d: 

| x ἀλλ᾽ ἐμέ γ᾽ & 6vovóscc ἄραρεν. φρένας, 
CA ἃ Ἴτυν. αἰὲν "Ivov ὀλοφύρεται, ἮΝ 

J vA {9.9 ὄρνις ἀτυξομένα., Zhg ἄγγελοο. ect qe 

[pnl tf - ἰὼ παντλάμων Νιόβα, σὲ δ᾽ ἔγωγε νέμω ϑεόν, 
X. t λίνα ü ἅτ᾽ ἐν τάφῳ πετραίῳ “--- δέ TU. 151 

αἰαῖ δακρύεις. dea ὦ. A. 

XO. οὔτοι σοὶ μούνᾳ, véxvov, 

ἄχος ἐφάνη βροτῶν, 

Be πρὸς ὅ τι σὺ τῶν ἔνδον εἶ περισσά, 155 
arr Ae oig ὁμόϑεν εἶ καὶ γονᾷ eddie: 

A .O- οἵα Tieren ξώει καὶ Ἰφιάνασσα δ 

“ go f ρυπτῶ v ἀχέων ἐν ἥβα — tudo t 
AB S. ὄλβιος, ὃν ἃ κλεινὰ Ge qae teet 160 

Lo γᾶ ποτὲ [Μυκηναίων 

᾿ δέξεται, εὐπατριδᾶν ἕδος. εὔφρονι 
" βήματι μολόντα τάνδε γᾶν Ὀρέσταν. 

"' HA. ὅν γ᾽ ἐγώ ἀκάματα προσμένουσ᾽ ἄτεκνος, 
W^ χάλαιν᾽, ἀνύμφευτος αἰὲν οἰχνῶ, 165 

δάκρυσι μυδαλέα, τὸν ἀνήνυτον 

οἶτον ἔχουσα κακῶν" ὃ δὲ λάϑεται 
ὧν v ἔπαϑ᾽ ὧν v ἐδάη. τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ 
ἔρχεται ἀγγελίας ἀπατώμενον; 110 
ἀεὶ μὲν γὰρ ποϑεῖ, M 

ποϑῶν δ᾽ οὐκ ἀξιοῖ φανῆναι. 

ΧΟ. ϑάρσει μοι, ϑάρσει, τέκνον. 

ἔτι μέγας οὐρανῷ 

.. Ζεύς, ὃς ἐφορᾷ πάντα καὶ κρατύνει" 175 
e ᾧ τὸν ὑπεραλγῆ χόλον νέμουσα 

[ust t. ἡ ϑ᾽ οἷς ἐχϑαίρεις ὑπεράχϑεο μήτ᾽ ἐπιλάϑου |, 

DL χρόνος γὰρ εὐμαρὴς ϑεός. ΜΕ edi β 
153—172 — 173—192. — (owe e gl 

r 

i 
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οὔτε γὰρ ὃ τὰν Κρίδσα 180 
βούνομον ἔχων ἀκτὰν : 

παῖς ᾿Ζγαμεμνονίδας ἀπερίτροπος £v hun 

 009' ὃ παρὰ τὸν yfgovra ϑεὸς ἀνάσσων. ζῶ 

HA. ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν ὃ πολὺς ἀπολέλοιπεν ἤδη 165 ̂ ^: 
βίοτος ἀνέλπιστος, οὐδ᾽ ἔτ᾽ dox “ἀρὰ 1tacs Uh: 

ἅτις ἄνευ τεκέων κατατάκομαι, 

ἃς φίλος οὔτις ἀνὴρ ὑπερίσταται, as Iu. ed LETT 

ἀλλ᾽ ἁπερεί τις Émouxog ἀναξία abu 

οἰκονομῶ ϑαλάμους πατρός, ὧδε μὲν 190 
ἀεικεῖ σὺν στολᾷ, 

κεναῖς δ᾽ ἀμφίσταμαι τραπέξαις. 

ΧΟ. οἰκτρὰ μὲν νόστοις αὐδά, 

οἰκτρὰ δ᾽ ἐν κοίταις πατρῴαις οἱ" Ic e 

ὅτε οὗ παγχάλκων ἀνταία | 195 
γενύων ὡρμάϑη πλαγά. 

δόλος ἦν ὁ φράσας, ἔρος ὃ κτείνας, 
δεινὰν δεινῶς προφυτεύσαντες 

μορφάν, εἴτ᾽ οὖν ϑεὸς εἴτε βροτῶν 
qv ὁ ταῦτα πράσσων. 200 

HA. ὦ πασᾶν χείνα πλέον ἁμέρα ' 
ἐλϑοῦσ᾽ ἐχϑίστα δή uou had p. ul 

ὦ νύξ. à δείπνων ἀρρήτων ἴων, S 

ἔχπαγλ᾽ ἄχϑη᾽" eb de trece ὦ tento 7 xvn] ad. 
τοῖς ἐμὸς ἴδε πατὴρ fite ' 205 

ϑανάτους αἰχεῖς διδύμαιν χειροῖν, 
αἵ τὸν ἐμὸν εἷλον βίον πρόδοτον, αἵ μ᾽ ἀπώλεσαν" 

οἷς ϑεὸς ὃ μέγας Ὀλύμπιος 
ων... ποίνιμα πάϑεα παϑεῖν πόροι. ψένιστι οὐ 916€ 2 

. μηδέ ποτ᾽ ἀγλαΐας ἀποναίατο c free Lew ᾿ 
e Tol4 m — 213—232. 
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τοιάδ᾽ ἀνύσαντες ἔργα. 
XO. φράξου μὴ πόρσω φωνεῖν. 

οὐ γνώμαν ἴσχεις ἐξ οἵων — — 

xat τὰ παρόντ᾽ οὐἰκεΐχεῦ elg (veg — 215 
ἐμπίπτεις οὕτως αἰχῶς; 

πολὺ γάρ τι κακῶν ὑπερεχτήσω, 
AA σᾷ δυσϑύμῳ τίκτουσ᾽ ἀεὶ. 

ψυχᾷ πολέμους" δεῖ vot δυνατοῖς 

οὐκ ἐριστὰ πλάϑειν. dp 220 
ΗΛ. δεινοῖς ἠναγκάσϑην, δεινοῖς" 

"πὶ ἔξοιδ᾽, οὐ λάϑει μ᾽ ὀργά. 
: ἀλλ᾽ ἐν γὰρ δεινοῖς οὐ σχήσω 

inihi, ἄτας. vel ων. “Ὁ. 

ὄφρα μὲ βίος ἔχῃ. 225 
»ἀ,.-ἰτένν γάρ ποτ᾽ ἄν, ὦ φιλία γενέϑλα, 

uf RE cor aui ἀκούσαιμ᾽ ἔπος, τίνι φρονοῦντι καίρια; 
ἄνετέ μ᾽ ἄνετε, παράγοροι" γού-9 toro 

IE d τάδε γὰρ ἄλυτα κεκλήσεται, ς...,ε μ΄ 175 230 
οὐδέ ποτ᾽ ἐκ καμάτων ἀποπαύσομαι 

νου. ἀνάριϑμος ὧδε ϑρήνων. 
οὐζο. ἀλλ᾽ οὖν εὐνοίᾳ γ᾽ αὐδῶ, 

GAY ἅν μάτηρ ὡσεί τις πιστά, 
μὴ τίκτειν σ᾽ ἄταν ἄταις. 235 

HA. καὶ ví μέτρον κακότατος ἔφυ; φέρε, 

πῶς ἐπὶ τοῖς φϑιμένοις ἀμελεῖν καλόν; 
ἐν τίνι τοῦτ᾽ ἔβλαστ᾽ ἀνθρώπων; 
μήτ᾽ εἴην ἔντιμος τούτοις 

μήτ᾽, εἴ τῷ πρόδκειμαι χρηστῷ, 210 
ξυνναίοιμ᾽ εὔκηλος, γονέων 

poet , ἐχτίμους ἴσχουσα πτέρυγας 
Q4". — ὀξύτόνων γόων. 
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εἰ yàg ὁ uiv ϑανὼν γᾶ vs xal οὐδὲν ὧν 
κείσεται τάλας, 245 

οἱ δὲ μὴ πάλιν 
δώσουσ᾽ ἀντιφόνους δίκας, 

ἔρροι τ᾽ ἂν αἰδὼς $n t5 
ἁπάντων τ᾽ εὐσέβεια ϑνατῶν. 250 

ἐγὼ μέν, ὦ παῖ, καὶ τὸ σὸν σπεύδουσ᾽ ἅμα 

καὶ τοὐμὸν αὐτῆς ἦλϑον" εἰ δὲ μὴ καλῶς 
λέγω, σὺ νίκα" σοὶ γὰρ ἑψόμεσϑ᾽ ἅμα. 

αἰσχύνομαι μέν, ὦ γυναῖκες, εἰ δοκῶ 

πολλοῖσι ϑρήνοις δυσφορεῖν ὑμῖν ἄγαν. 255 

ἀλλ᾽ ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγκάζει ue δρᾶν, 

σύγγνωτε" πῶς γὰρ ἥτις εὐγενὴς γυνή, 

πατρῷ᾽ ὁρῶσα πήματ᾽, οὐ δρῴη τάδ᾽ ἄν; co 2. 

ἁγὼ xov ἦμαρ καὶ xcv εὐφρόνην ἀεὶ 
ϑάλλοντα μᾶλλον ἢ καταφϑίένονθ᾽ ὁρῶ" 260 
ἣ πρῶτα μὲν τὰ μητρός, ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 
ἔχϑιστα συμβέβηκεν" εἶτα δώμασιν 

ἐν τοῖο ἐμαυτῆς τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς 

ξύνειμι, κἀκ τῶνδ᾽ ἄρχομαι κἀκ τῶνδέ μοι 

λαβεῖν 9' ὁμοίως καὶ τὸ τητᾶσϑαι πέλει. 265 
ἔπειτα ποίας ἡμέρας δοκεῖς μ᾽ ἄγειν, 

ὅταν ϑρόνοις Αἴγισϑον ἐνθακοῦντ᾽ ἴδω 
τοῖσιν πατρῴοις, εἰσίδω δ᾽ ἐσϑήματα 

φοροῦντ᾽ ἐκείνῳ ταὐτὰ καὶ παρεστίους 

σπένδοντα λοιβὰς ἔνϑ᾽ ἐκεῖνον ὥλεσεν, 210 
ἴδω δὲ τούτων τὴν τελευταίαν ὕβριν, 

τὸν αὐτοέντην ἡμὶν ἐν κοίτῃ πατρὸς 
ξὺν τῇ ταλαίνῃ μητρί, μητέρ᾽ εἰ χρεὼν 
ταύτην προσαυδᾶν τῷδε συγκοιμωμένην᾽ 

ἣ δ᾽ ὧδε τλήμων ὥστε τῷ μιάστορι 215 
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£óvsov , ἐρινὺν οὔτιν᾽ expoflovuévq: 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐγγελῶσα τοῖς ποιουμένοις, 

εὑροῦσ᾽ ἐκείνην ἡμέραν, ἐν ἧ τότε 
πατέρα τὸν ἀμὸν ἐκ δόλου κατέχτανεν, 

ταύτῃ χοροὺς ἵστησι καὶ μηλοσφαγεῖ 280 

ϑεοῖσιν ἔμμην᾽ ἱερὰ τοῖς σωτηρίοις. 

ἐγὼ δ᾽ δρῶσ᾽ ἡ δύσμορος κατὰ στέγας 

κλαίω. τέτηκα, κἀπικωκύω πατρὸς 

τὴν δυστάλαιναν δαῖτ᾽ ἐπωνομασμένην 

9». o" 

τοσόνδ᾽ ὅσον μοι ϑυμὸς ἡδονὴν φέρει. 

lau b αὐτὴ πρὸς αὑτήν" οὐδὲ γὰρ χλαῦσαι πάρα 3286 

d αὕτη γὰρ ἡ λόγοισι γενναία γυνὴ 

φωνοῦσᾳ. τοιάδ᾽ ἐξονειδίζει κακά" 

"ἃ ὦ δύσϑεον μίσημα, σοὶ μόνῃ πατὴρ 
τέϑνηκεν; ἄλλος δ᾽ οὔτις ἐν πένϑει βροτῶν; 290 
κακῶς ὕλοιο, μηδέ σ᾽ ἐκ γόων ποτὲ 

τῶν νῦν ἀπαλλάξειαν ot κάτω ϑεοί. 

τάδ᾽ ἐξυβρίξει" πλὴν ὅταν χλύῃ τινὸς 
ἥξοντ᾽ Ὀρέστην" τηνικαῦτα δ᾽ ἐμμανὴς 

x) βοᾷ παραστᾶσ᾽" οὐ σύ μοι τῶνδ᾽ αἰτία; 295 
n) οὐ σὸν τόδ᾽ ἐστὶ τοὔργον. ἥτις ἐκ χερῶν 

κλέψασ᾽ Ὀρέστην τῶν ἐμῶν ὑπεξέϑου; 

ἀλλ᾽ ἴσϑι τοι τίσουσά γ᾽ ἀξίαν δίκην. 

τοιαῦϑ᾽ ὑλᾳκτεῖ, σὺν δ᾽ ἐποτρύνει πέλας 
flere ὁ χλεινὸς αὐτῇ ταὐτὰ νυμφίος παρών, 800 

ὁ πάντ᾽ ἄναλκις οὗτος, ἡ πᾶσα βλάβη, 

f σὺν γυναιξὶ τὰς μάχας ποιούμενος. 

ἼΩΝ ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστην τῶνδε προσμένουσ᾽ ἀεὶ 
A παυστῆρ᾽ ἐφήξειν ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 

μέλλων γὰρ ἀεὶ δρᾶν τι τὰς οὔσας τέ μου 305 

καὶ τὰς ἀπούσα ας διέφϑορεν. 

GA 
LI 
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ἐν οὖν τοιούτοις οὔτε σωφρονεῖν, φίλαι, 
οὔτ᾽ εὐσεβεῖν πάρεστιν" ἀλλ᾽ ἔν τοι κακοῖς 

 . πολλή ev ἀνάγκη κἀπιτηδεύειν κακά. 

ΧΟ, φέρ᾽ εἰπέ, πότερον ὄντος Αἰγίσϑου πέλας 810 

λέγεις τάδ᾽ ἡμῖν ἢ βεβῶτος ἐκ δόμων; 

HA. 4 κάρτα᾽ μὴ δόκει μ᾽ ἄν, εἴπερ ἦν πέλας, 
ϑυραῖον oiyvsiv: νῦν δ᾽ ἀγροῖσι τυγχάνει. au, da, 

XO. 4 κἂν ἐγὼ ϑαρσοῦσα μᾶλλον ἐς λόγους 
τοὺς σοὺς ἱκοίμην, εἴπερ ὧδε ταῦτ᾽ ἔχει; δ81 

HA. ὡς νῦν ἀπόντος ἱστόρει τί σοι φίλον. 

XO. xol δή σ᾽ ἐρωτῶ" τοῦ κασιγνήτου τί φής, 

EL ἢ, udiaecaoy: οἰδένὸι ϑέλω. 

ΗΛ. φησίν γε’ φάσκων δ᾽ οὐδὲν ὧν λέγει ποεῖ. 
ΧΟ. φιλεῖ γὰρ ὀκνεῖν πρᾶγμ᾽ ἀνὴρ πράσσων μέγα. 

HA. καὶ μὴν ἔγωγ᾽ ἔσωσ᾽ ἐκεῖνον οὐκ ὄκνῳ. 321 

XO. ϑαάρσει" πέφυχεν ἐσϑλός, ὥστ᾽ ἀρκεῖν φίλοις. 

HA. πέποιϑ'., ἐπεί τὰν οὐ μακρὰν ἔξων ἐγώ. 
XO. μὴ νῦν ἔτ᾽ εἴπῃς μηδέν" ὡς δόμων δρῶ 

τὴν σὴν ὕὅμαιμον ἐκ πατρὸς ταὐτοῦ κάσιν, 325: 

Χρυσόϑεμιν, ἔκ τὲ μητρός, ἐντάφια χεροῖν 

φέρουσαν, οἷα τοῖς κάτω νομίζεται. 
E δω XPYZOOEMIZ. ES 

CN τίν᾽ αὖ σὺ τήνδε πρὸς ϑυρῶνος ἐξόδοις — $16 

οὐρῇ 

ἐλϑοῦσα φωνεῖς, ὦ κασιγνήτη, φάτιν, 

κοὐδ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ διδαχϑῆναι ϑέλεις 880 
ϑυμῷ ματαίῳ μὴ χαρίζεσθαι κενά; 

καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα κἀμαυτὴν ὅτι 
ἀλγῶ "mi τοῖς παροῦσιν" ὥστ᾽ ἄν, εἰ σϑένος 

λάβοιμι, δηλώσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ αὐτοῖς φρονῶ. (77 | 
(«29 νῦν δ᾽ ἐν xaxote μοι πλεῖν ὑφειμένῃ Ὀχεῖ,, 335 biz 

καὶ μὴ δοκεῖν uiv δρᾶν τι, πημαίνειν δὲ μή 7 νυ 
VACHES UL Lee 
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p 82 ? 5. τοιαῦτα δ᾽ ἄλλα καὶ σὲ βούλομαι ποεῖν. 

pon wd Καίτοι τὸ μὲν δίκαιον οὐχ 4 ̓ γὼ λέγω, 
pi. ^ ἀλλ᾽ 4 σὺ κρίνεις" εἰ δ᾽ ἐλευϑέραν us δεῖ 

ζῆν. τῶν χρατούντων ἐστὶ πάντ᾽ ἀκουστέα. 340 

x. HA. δεινόν γέ σ᾽ οὖσαν πατρὸς οὗ σὺ παῖς ἔφυς, 

κείνου λελῆσϑαι., τῆς δὲ τικτούσης μέλειν. 
ἅπαντα γάρ σοι τἀμὰ νουϑετήματα -- (C ὕἴ 

γον 15v κείνης διδακτά, κοὐδὲν ἐκ σαυτῆς λέγεις. 

poca ἔπειϑ᾽ ἑλοῦ ys ϑάτερ᾽, ἢ φρονεῖν κακῶς 345 

ἢ τῶν φίλων φρονοῦσα μὴ μνήμην ἔχειν" 
ἥτις λέγεις μὲν ἀρτίως ὧς, εἰ λάβοις 

σϑένος, τὸ τούτων μῖσος ἐκδείξειας ἄν, 

ἐμοῦ δὲ πατρὶ πάντα τιμωρουμένης 
οὔτε ξυνέρδεις τήν τὸ “ρον ταν δα 350 

οὐ ταῦτα πρὸς κακοῖσι δειλίαν ἔχει; 
μὰν» "a ἐπεὶ δίδαξον, ἢ μάϑ᾽ ἐξ ἐμοῦ, ví μοι 

yon κέρδος γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε ληξάσῃ γόων. 
AS οὐ £À; κακῶς μέν, οἶδ᾽, ἐπαρκούντως δ᾽ ἐμοί. 
oA λυπῶ δὲ τούτους. ὥστε τῷ τεϑνηκότι 355 

Oud Ly 

TC! τιμὰς προς ΣΙΝ εἴ τις ἔστ᾽ ἐκεῖ χάρις. λυ, ut^ 

d af. σὺ δ᾽ ἡμὶν ἡ μισοῦσα μισεῖς μὲν λόγῳ, viua debt 
| ἔργῳ δὲ τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὺς ξῦνει. ipd "1 

NUT ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἄν ποτ᾽, οὐδ᾽ εἴ μοι τὰ δῖ, ψ | 

w^ μέλοι τις οἴσειν JEU; 19" οἷσι viv χλιδᾷς; ἼΜΕΝ 
» lA vod τούτοις ὑπεικάϑοιμι" σοὶ δὲ πλουσία Ὁ | 

WY A7 d τράπεζα κείσϑω καὶ περιρρείτω og. 

y A o V^ £uol γὰρ ἔστω τοὐμὲ μὴ λυπεῖν μόνον 

Re e P nequo τῆς σῆς δ᾽ οὐκ ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν, 

"Od οὐδ᾽ ἂν σύ, σώφρων γ᾽ οὖσα. νῦν δ᾽ ἐξὸν 
πατρὸς 365 

πάντων ἀρίστου παῖδα κεκλῆσϑαι, καλοῦ 



XO. 

HA. 

XP. 

XP. 
M HA. 

HAEKTPA. 65 

τῆς μητρός" οὕτω γὰρ φανεῖ πλείστοις καχή., 

ϑανόντα πατέ α καὶ φίλους eus σούο. 

μηδὲν πρὸς ὁ ὀργήν, πρὸς ϑεῶν" ὡς τοῖς λόγοις No Ἂν 

ἔνεστιν ἀμφοῖν κέρδος, εἰ σὺ μὲν μάϑοις 810 T KS 

τοῖς Put χρῆσϑαι, τοῖς δὲ σοῖς αὕτη πάλιν. 

ἐγὼ μέν. ὦ γυναῖκες, ἦδάς εἰμί πῶς 

τῶν τῆσδε μύϑων" οὐδ᾽ ἂν ἐμνήσϑην ποτέ, 

εἰ μὴ κακὸν μέγιστον εἰς αὐτὴν ἰὸν 

ἤκουσ᾽, ὃ ταύτην τῶν μακρῶν σχήσει γόων. 315 
φέρ᾽ εἰπὲ δὴ τὸ δεινόν" εἰ γὰρ τῶνδέ μοι 

μεῖζόν τι λέξεις, οὐκ ἂν ἀντείποιμ᾽ ἔτι. 

ἀλλ᾽ ἐξερῶ σοι πᾶν ὅσον κάτοιδ᾽ ἐγώ. 
μέλλουσι γάρ σ᾽. εἰ τῶνδε μὴ λήξεις γόων, 

ἐνταῦϑα πέμψειν ἔνϑα μή ποϑ᾽ ἡλίου 880 
φέγγος προσόψει. ξῶσα δ᾽ ἐν κατηρεφεῖ Cue: € 1 

v Prey χϑονὸς τῆσδ᾽ éxvóg ὑμνήσεις κακά. La 
"^ πρὸς ταῦτα φράξου καί μὲ ees ὕστερον ev Ad Ὲ 

παϑοῦσᾳ μέμψῃ" νῦν γὰρ iv καλῷ φρονεῖν. fj. EE 

ἢ ταῦτα δή pe καὶ βεβούλευνται ποεῖν; 385 

ἰάλισθ' “ ὅταν πὲρ οἴκαδ᾽ Αἴγισϑος μόλῃ. 
ἀλλ᾽ 1 ἐξύκοιτο τοῦδέ γ᾽ εἴνεχ' ἐν τάχει. denm για 

. τίν᾽, ὦ τάλαινα. τόνδ᾽ ἐπηράσω λόγον; 
ἐλθεῖν ἐχεῖνον., εἴ τι τῶνδε δρᾶν νοεῖ. 

ὅπως πάϑης τί χρῆμα; ποῦ ποτ᾽ εἶ φρενῶν; 8390 O«4- 
ὅπως ἀφ᾽ ὑμῶν ὡς προσωτάτω φύγω. 

βίου δὲ τοῦ παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις: 
καλὸς γὰρ οὑμὸς βίοτος ὥστε ϑαυμάσαι. 

ἀλλ᾽ ἦν ἄν, εἰ σύ γ᾽ εὖ φρονεῖν ἠπίστασο. 
μή μ᾽ ἐκδίδασκε τοῖς φίλοις εἷναι κακήν. 89 
ἀλλ᾽ οὐ διδάσκω" τοῖς κρατοῦσι δ᾽ εἰκαϑεῖν. 
σὺ ταῦτα ϑώπευ᾽" οὐκ ἐμοὺς τρόπους λέγεις. 

ΒΟΡΗΟΟΙῈΒ 5 
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καλόν γε μέντοι μὴ ᾿ἕ Tera πεσεῖν. 

πεσούμεϑ', εἰ χρή, πατρὶ τιμωρούμενοι. 
πατὴρ δὲ τούτων, οἶδα συγγνώμην ἔχει. 400 
ταῦτ᾽ ἐστὶ τἄπη πρὸς κακῶν" ἐπαινέσαι. 
σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει καὶ συναινέσεις ἐμοί; 

οὐ δῆτα" μή πὶ πῷ νοῦ τοσόνδ᾽ εἴην κενή. 

χωρήσομαί τἄρ᾽ οἷπερ ἐστάλην ὁδοῦ. 

ποῖ δ᾽ ἐμπορεύει; τῷ φέρεις τάδ᾽ ἔμπυρα; 4085 

μήτηρ μὲ xut: πατρὶ τυμβεῦασαι χοάς. (4o o 5 

πῶς εἴπας; ἦ τῷ δυσμενεστάτῳ βροτῶν; 

ὃν ἔχταν᾽ αὐτή" τοῦτο γὰρ λέξαι ORE eee 

ἐκ τοῦ φίλων πεισϑεῖσα; τῷ τοῦτ᾽ ἤρεσεν; 
ἐκ δείματός του νυχτέρου, δοκεῖν ἐμοί. p 

ὦ ϑεοὶ πατρῷοι, συγγένεσϑέ γ᾽ ἀλλὰ νῦν, r$ | 

ἔχεις τι ϑάρσος τοῦδε τοῦ τάρβους TÉQUSN, Le dde 

εἴ μοι λέγοις τὴν ὄψιν, prone ἂν τότε. 

ἀλλ᾽ οὐ κάτοιδα πλὴν ἐπὶ σμικρὸν φράσαι. 

λέγ᾽ ἀλλὰ τοῦτο' πολλά τοι σμικροὶ λόγοι M s 

ἔσφηλαν ἤδη καὶ κατώρϑωσαν βροτούς. 7 

λόγος τις αὐτήν ἐστιν εἰσιδεῖν πατρὸς 

τοῦ σοῦ τε κἀμοῦ δευεέραν ὁμιλίαν eee ye 

ἐλϑόντος de φῶς" εἶτα τόνδ᾽ ἐφέστιον ἤν. 
PRU VFEE το vr (TRI ^ 

πῆξαι λαβόντα σκῆπτρον οὑφόρει ποτὲ “ v^^7420 p 

Y αὐτός, τανῦν δ᾽ Aiyu690og* ἐκ δὲ τοῦδ᾽ ἄνω 
βλαστεῖν βρύοντα ϑαλλόν, ᾧ κατάσκιον 

πᾶσαν γενέσϑαι τὴν Μυκηναίων χϑόνα. 
τοιαῦτά του παρόντος, ἡνίχ᾽ Ἡλίῳ 

δείκνυσι τοὔναρ, ἔκλυον ἐξηγουμένου. 495 

πλείω δὲ τούτων οὐ κάτοιδα, πλὴν ὅτι 

πέμπει μὲ κείνη τοῦδε τοῦ φόβου χάριν. 

πρός vvv ϑεῶν 65 λίσσομαι τῶν ἐγγενῶν 
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ἐμοὶ πιϑέσϑαι μηδ᾽ ἀβουλίᾳ msosiv οἰ ἢ 
εἰ ne ἡ ἀπώσει, σὺν κακῷ μέτει πάλιν. fad Dat 

HA. ἀλλ᾽ ὦ φίλη, τούτων uiv ὧν ἔχεις χεροῖν erac 7) 
τύμβῳ προσάψῃς μηδέν" οὐ γάρ cou, ϑέμις τ 

M? οὐδ᾽ ὅσιον ἐχϑρᾶς ἀπὸ γυναικὸς ἱστάναι 

κτερίσματ᾽ οὐδὲ λουτρὰ προσφέρειν πατρί" 
ἀλλ᾽ ἢ πνοαῖσιν 1) βαϑυσκαφεῖ κόνει 485 

κρύψον νιν, ἔνϑα μή ποτ᾽ εἰς εὐνὴν πατρὸς 
τούτων πρόσεισι μηδέν" ἀλλ᾽ ὅταν ϑάνῃ, 

luesLee7 χειμήλι αὐτῇ ταῦτα σῳξέσϑω κάτω. 
α»-4.1.. ἀρχὴν δ᾽ ἄν, εἰ μὴ τλημονεστάτη γυνὴ PU Py» E 

Q^. ν΄. πασῶν ἔβλαστε, τάσδε δυσμενεῖς χοὰς 440 

m - οὐκ ἄν mo9' ὅν γ᾽ ἔχτεινε, τῷδ᾽ ἐπέστεφε. 
5.5." σκέψαι γὰρ εἴ σοι προσφιλῶς αὐτῇ δοκεῖ 

; qu. eros δα 

ὑφ᾽ ἧς ϑανὼν ἄτεμιοβ; ὥστε δυσμενής; 
d 

A Auto αὐτῇ ταῦτα τοῦ τοῦ φόνου φέρειν; ^, tu 

E οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν n σὺ ἣν α..4--6ὁ3 
ay τεμοῦσα κρατὸς βοσεφύχων ἄχρι 

Φ.- κἀμοῦ ταλαίνης, σμικρὰ μὲν "^ ; ΠΝ 
ἅχω, δὸς αὐτῷ, τήνδ᾽ ἀλιπαρῆ τρίχα 451 

l7 καὶ ξῶμα τοὐμὸν οὐ χλιδαῖς ἠσκημένον. 

ov» αἰτοῦ δὲ προσπίτνουσα γῆϑεν εὐμενῆ 

e ἡμῖν ἀρωγὸν αὐτὸν εἰς ἐχϑροὺς μολεῖν, s MT 

καὶ παῖδ᾽ Ὀρέστην ἐξ ὑπερτέρας χερὸς aps τη 

ἐχϑροῖσιν αὐτοῦ ξῶντ᾽ ἐπεμβῆναι ποδί, P 

ὅπως τὸ λοιπὸν αὐτὸν ἀφνεωτέραις vec egi ΟΣ 

χερσὶν στέφωμεν ἢ τανῦν δωρούμεϑα. 

οἶμαι μὲν οὖν, οἶμαί τι κἀκείνῳ μέλον 
^aa. δ᾽ 
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πέμψαι τάδ᾽ αὐτῇ δυσπρόσοπτ᾽ ὀνείρατα᾽ 460 

ὅμως δ᾽, ἀδελφή, σοί 9" ὑπούργησον τάδε 

ἐμοί v' ἀρωγὰ τῷ vs φιλτάτῳ βροτῶν 
πάντων. ἐν "Audov χειμένῳ κοινῷ πατρί. 

ΧΟ. πον νάνι ED ἡ κόρη λέγει" σὺ δέ, 

pe εἰ σωφρονήσεις, ὦ φίλη, δράσεις τάδε. οὕ 

XP. δράσω" τὸ γὰρ δίκαιον οὐκ ἔχει λόγον erre 
p δαΗΝ δυοῖν ἐρίζειν, ἀλλ᾽ ἐπισπεύδειν τὸ Ogüv.- 

en πειρωμένῃ δὲ τῶνδε τῶν ἔργων ἐμοὶ 

Pra σιγὴ παρ᾽ ὑμῶν, πρὸς ϑεῶν, ἔστω, φίλαι" 

n τ ὡς εἰ τάδ᾽ ἡ τεκοῦσα πεύσεται, πικρὰν Δ“ 4105 
P ad 4,477 δοκῶ μὲ πεῖραν τήνδε τολμήσειν ἔτι. aper den e f 

μ΄ Ὁ. εἰ μὴ ̓ γὼ παράφρων μάντις ἔφυν καὶ yne «c T NN 

E Aoronedn σοφᾶς. pu^ 

“71 

e 

Je εἶσιν ἃ πρόμαντις 415 
Δίκα, δίκαια φερομένο χεροῖν κράτη" 

μέτεισιν, ὦ τέκνον, οὐ μακροῦ χρόνου; ᾿ 
' A ὕπεστί dot $od6oc ,. - TUR Los ς | 

ἁδυπνόων κλύουσαῦ bo. 641 480 | 

E. ἀρτίως ὀνειράτων. ; 
-— 

1 οὐ γάρ ποτ᾽ ἀμναστεῖ γ᾽ ὁ φύσας Ἑλλάνων 6 ἄναξ, | 

ad od: οὐδ᾽ ἁ παλαιὰ χαλκόπλακτος ἀμφάκης γένυς..) ουμ- ? 

t IM ἃ νιν κατέπεφνεν αἰσχίσταις ἐν αἰκίαις. | : 

^ ἥξει καὶ πολύπους καὶ πολύχειρ & δεινοῖς 488 

.. φρυπτομένα λόχοις 490 
D χαλκόπους ᾿Ερινύς. 

any ἄλεκτρ᾽ ἄνυμφα γὰρ ἐπέβα μιαιφόνων 
γάμων ἁμιλλήμαϑ᾽ οἷσιν οὐ ϑέμις. 

T πρὸ τῶνδέ τοί uw ἔχει 495 
jo Lu μήποϑ᾽ ἡμῖν υν». 

»^ 472—487 —488— 503. 
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i ip obf ἀψεγὲς πελᾶν τέρας 

τοῖς δρῶσι καὶ συνδρῶσιν. ἤ τοι μαντεῖαι βροτῶν 

οὐκ εἰσὶν ἐν δεινοῖς ὀνείροις οὐδ᾽ ἐν ϑεσφάτοις, 500 
, 7 N 5 7 , e μὴ τόδε φάσμο νυχτὸς εὖ κατασχήσει. Obss Gans 

ὦ Πέλοπος ἃ πρόσϑεν occae "Ὁ Ἀγ 4 

πολύπονος ἱππεία. 

ὡς ἔμολες αἰανὴς v 

τἄδε γᾷ. etw 

εὖτε γὰρ ὃ ποντισϑεὶς 
Μυρτίλος ἐκοιμάϑη, 

παγχρύσζον ἐκ δίφρων Jod 510 

δυστάνοις αἰκίαις 

πρόρριξος ἐκριφϑείς, 

p due An fr P 

οὔ τέ πω 

ἔλίπεν ἐκ τοῦδ᾽ οἴκου 

πολύπονος αἰκία. οὔ. νι δ1 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. ων 
ἀνειμένη μέν, ὡς ἔοικας, αὖ στρέφει" 
οὐ γὰρ πάρεστ᾽ Αἴγισϑος, ὅς σ᾽ ἐπεῖχ᾽ ἀεὶ 
μή vo, ϑυραίαν γ᾽ οὖσαν αἰσχύνειν φίλου — 
νῦν δ᾽ ὡς ἄπεστ᾽ ἐκεῖνος, οὐδὲν ἐντρέπει — o Au. 45 
ἐμοῦ γε" καίτοι πολλὰ πρὸς πολλούς μὲ δὴ 520 
ἐξεῖπας ὡς ϑρασεῖα καὶ πέρα δίκης 
ἄρχω, καϑυβρίζουσα καὶ σὲ καὶ τὰ σά" 

ἐγὼ δ᾽ ὕβριν μὲν οὐκ ἔχω, κακῶς δέ δὲ i 

λέγω κακῶς χλύουσα πρὸς σέϑεν ϑαμά. " 
πατὴρ γάρ, οὐδὲν ἄλλο col πρόσχημ᾽ ἀεί, 525 
ὡς ἐξ ἐμοῦ τέϑνηκεν. ἐξ ἐμοῦ" καλῶς ον! bs 

ἔξοιδα᾽ τῶνδ᾽ ἄρνησις οὐκ ἔνεστί μοι" 
ἡ γὰρ Δίκη vw εἷλεν, οὐκ ἐγὼ μόνη, 
ἧ χρῆν σ᾽ ἀρήγειν, εἰ φρονοῦσ᾽ ἐτύγχανες" 
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| . ἐπεὶ πατὴρ σὸς οὗτος, ὃν ϑρηνεῖς ἀεί, ὅ80 
Unt τὴν σὴν ὅμαιμον μοῦνος “Ελλήνων ἔτλη 

ϑῦσαι ϑεοῖσιν, οὐκ ἴσον καμὼν ἐμοὶ 

λύπης, ὃς ἔσπειρ᾽, ὥσπερ ἡ τίκτουσ᾽ ἐγώ. 

A07 εἶεν, δίδαξον δή μὲ τοῦ χάριν τίνων 

ἔϑυσεν αὐτήν" πότερον ᾿Δργείων ἐρεῖς; 535 
ἀλλ᾽ οὐ μετῆν αὐτοῖσι τήν γ᾽ ἐμὴν κτανεῖν. 

oq pn ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ἀδελφοῦ ΚΣ ΝΝ χτανὼν ᾿ 
ave " τἄμ᾽, οὐκ ἔμελλε τῶνδέ μοι δώσειν δίκην; - . 

ital πότερον ἐκείνῳ παῖδες οὐκ ἦσαν διπλοῖ, 539 | 
ju 00g τῆσδε μᾶλλον εἰκὸς ἦν ϑνήσκειν, πατρὸς 

καὶ μητρὸς ὄντας, ἧς Ó πλοῦς ὅδ᾽ ἦν χάριν; 
ἢ τῶν ἐμῶν "Aie τιν᾽ ἵμερον τέκνων 
ἢ τῶν ἐκείνης ἔσχε δαίσασϑαι πλέον; 

ἢ τῷ πανώλει πατρὶ τῶν μὲν ἐξ ἐμοῦ 

6909 παρεῖτο, Μενέλεω δ᾽ ἐνῆν; 545 
P yo o ταῦτ᾽ ἀβούλου καὶ κακοῦ y ὥμην πατρός; 

M P "TU xG μέν, εἰ καὶ σῆς δίχα “γνώμης λέγω" , 

(a φαίη δ᾽ ἂν ἡ ϑανοῦσά y', εἰ φωνὴν Acflol. 57 

νη ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ εἰμὶ τοῖς πεπραγμένοις gl | 

d δύσϑυμος" εἰ δὲ σοὶ δοκῶ φρονεῖν exóg, 550 : 

0 γνώμην δικαίαν σχοῦσα τοὺς πέλας ψέγε. op pn. n7 

HA. ἐρεῖς uiv οὐχὶ νῦν γέ μ᾽ ὡς ἄρξασά τι ἐν. k 
λυπηρὸν εἶτα σοῦ τάδ᾽ ἐξήκουσ᾽ ὕπο" 

ἀλλ᾽ ἢν ἐφῇς μοι, τοῦ τεϑνηχκότος 9' ὕπερ 
λέξαιμ᾽ ἂν ὀρϑῶς τῆς κασιγνήτης 9' ὁμοῦ. 555 m 

Lt χαὶ μὴν ἐφίημ᾽" εἰ δέ μ ὧδ᾽ ἀεὶ λόγους eC" E. 
ἐξῆρχες, οὐκ ἂν ἦσϑα λυπηρὰ κλύειν. υϑὴ ἡ ] 

HA. καὶ δὴ λέγω σοι. πατέρα φὴς κτεῖναι. τίς ἂν 

E 

put 9 ̂  τούτου λόγος γένοιτ᾽ ἂν αἰσχίων ἔτι, 

ΝΣ “εἴτ᾽ οὖν δικαίως εἴτε μή; λέξω δέ σοι 560 

aaa. ne Rt ' 
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ὡς οὐ δίχῃ γ᾽ ἔχτεινας. ἀλλά σ᾽ ἔσπασεν Qux e 
"M πειϑὼ κακοῦ πρὸς ἀνδρός, ᾧ τανῦν ξύνει. Δὲ T 

| M^ ἐροῦ δὲ τὴν χκυναγὸν "Aovsuuv, τίνος — ((-- c 

“1 quad ποινὰς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ ἔσχ᾽ ἐν cet. P 

44 . $165 ἢ ̓ γὼ φράσω" κείνης “γὰρ οὐ ϑέμις μαϑεῖν. 665 

rm πατήρ z090' obuóg, ὡς ἐγὼ κλύω, ϑεᾶς me 
L 9. » , P ' h 

r (v E κατ "Eidos ὑξεχένησεν inani 4j *&—-U ὩΣ ἢ 
ὃν χεράστην ἔλαφον, oo κατὰ σφαγὰ 

ἐχχομπάσας ἔπος τι τυγχάνει βαλών. ἐεπὸΞ ἐν ic: 
τ κἀκ τοῦδε μηνίσασα “ητῷῴα κόρη ^. εὐἴρ). dee 

bC ἘΡ κατεῖχ᾽ ᾿4χαιούς, ὡς πατὴρ ἀντίσταϑμον Ly 
τοῦ ϑηρὸς ἐκϑύσειε τὴν αὑτοῦ χόρην. ^ — 
ὧδ᾽ ἦν τὰ κείνης ϑύματ᾽" οὐ γὰρ ἦν λύσις 
ἄλλη στρατῷ πρὸς οἶκον οὐδ᾽ εἰς Ἴλιον. 

P. 0 dy9" ὧν, βιασϑεὶς πολλὰ κἀντιβάς, μόλις ὕτῦ 

dor rur veenedpir, eii Apte foe E, bv ἐς I ronds i καὶ T — ic ϑελῶν 

bat ue ἕπω ἑλῆσαι ταῦτ ἔδρα, τούτου ϑανεῖν 

χρῆν αὐτὸν εἵνεκ᾽ ἐκ σέϑεν; ποίῳ νόμῳ; 
ὅρα τιϑεῖσα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖς 580 

μὴ πῆμα σαυτῇ καὶ μετάγνοιαν τιϑῆς. 
rent? εἶ yàg xvevoUusv ἄλλον ἀντ᾽ ἄλλου, σύ τοι Qo 75 

m πρώτη ϑάνοις ἄν, εἰ δίκης γε τυγχάνοι. — de 
ἀλλ᾽ εἰσόρα μὴ σκῆψιν οὐκ οὖσαν τίϑης. 

jv εἰ γὰρ ϑέλεις, δίδαξον ἀνθ᾽ ὅτου τανῦν 585 
αἴσχιστα πάντων ἔργα δρῶσα τυγχάνεις, 
ἥτις ξυνεύδεις τῷ παλαμναίῳ, us9' οὗ 
πατέρα τὸν ἀμὸν πρόσϑεν ἐξαπώλεσας. 
καὶ παιδοποιεῖς, τοὺς δὲ πρόσϑεν εὐσεβεῖς i 4A. 

κἀξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐχβαλοῦσ᾽ ἔχεις. ὅ90 . 

πῶς ταῦτ᾽ ἐπαινέσαιμ᾽ ἄν; ἢ καὶ ταῦτ᾽ ἐρεῖς 
- 
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ὡς τῆς ϑυγατρὸς ἀντίποινα λαμβάνεις; 
iud -40 αἰσχρῶς, ἐάν πὲρ καὶ λέγῃς" οὐ γὰρ καλὸν 

ἐχϑροῖς γαμεῖσϑαι τῆς ϑυγατρὸς εἵνεκα. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲ νουϑετεῖν ἔξεστί σε, 595 
47 ἣ πᾶσαν Τῆς γλ σσὰν ὡς τὴν μητέρα 

Evo x Pos y 
κακοστομοῦμεν. καί 6 ἔγωγε δεσπότιν 

ἢ μητέρ᾽ οὐκ ἔλασσον εἰς ἡμᾶς νέμω, 

n a ἣ ξῶ βίον μοχϑηρόν, ἔκ vs σοῦ κακοῖς 

AM πολλοῖς ἀεὶ ξυνοῦσα τοῦ vs Gvvvóuov: 600 

ὃ δ᾽ ἄλλος ἔξω, χεῖρα σὴν μόλις φυγών, e 

τλήμων Ὀρέστης δυστυχῆ τρίβει βίον" (ovd axial 

E ib ὃν πολλὰ δή μέ dou τρέφειν μιάστο α wit JS 

ἐπῃτιάσω" καὶ τόδ᾽, εἴπερ ἔσϑενον, NT VS 
ἔδρων ἄν, εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑι" τοῦδέ γ᾽ εἵνεκα, 605 
κήρυσσέ μ᾽ εἰς ἅπαντας, εἴτε χρῇς κακὴν uer 

τοῦτ εἴτε στόμαργον εἴτ᾽ ἀναιδείας πλέαν. 67 : 

n [εἰ yàg πέφυκα τῶνδε τῶν ἔργων ἴδρις. 4A 
/ P ΄ ; Que 3 . Ἰσχεδόν τι τὴν σὴν οὐ χαταισχύνω φύσιν. 3 ner ; 

XO. μένος πνέουσαν" εἰ δὲ σὺν δίκῃ 610 
ξύνεστι, τοῦδε φροντίδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰσορῶ. OX 

A- He ποίας δ᾽ ἐμοὶ δεῖ πρός ys τήνδε φροντίδος, te^ 

"e mq ἥτις τοιαῦτα τὴν τεχοῦσαν ὕβρισεν, 
P rae Q xol ταῦτα τηλικοῦτος; ἄρά σοι δοκεῖ 
A χωρεῖν ἂν sig πᾶν ἔργον αἰσχύνης ἄτερ; ^— 015 

HA. εὖ νυν ἐπίστω τῶνδέ μ᾽ αἰσχύνην ἔχειν, 
pr EU κε μὴ δοκῶ Gov μανϑάνω δ᾽ ὁϑούνεκα 

Ν᾿ y ἔἕξωρα πράσσω κοὐκ ἐμοὶ προσεικότα. DM 
M? ἀλλ᾽ ἡ γὰρ ἐκ σοῦ δυσμένεια καὶ τὰ σὰ adv" 

ἔργ᾽ ἐξαναγκάξει μὲ ταῦτα δρᾶν fa: D 7 

αἰσχροῖς γὰρ αἰσχρὰ πράγματ᾽ ἐχκδιδάσκεται. 
$^ c KA. ὦ ϑρέμμ᾽ ἀναιδές, ἦ σ᾽ ἐγὼ καὶ τἄμ᾽ ἔπη 

ολνὼ" eem 

A 

Gutes *- 
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x«i τἄργα τἀμὰ πόλλ᾽ ἄγαν λέγειν ποεῖ. 

σύ τοι λέγεις νιν, οὐκ ἐγώ" σὺ γὰρ ποεῖς 

doc cl τὰ δ᾽ ἔργα τοὺς λόγους εὑρίσκεται. 626 

ἀλλ᾽ οὐ μὰ τὴν δέσποιναν "Aovsuuv ϑράσους 9 t* ̂ p 

τοῦδ᾽ οὐκ ἀλύξειῃ, εὖτ᾽ ἂν Αἴγισϑος μόλῃ. fette 

ὁρᾶς; mobs ὀργὴν ἐχφέρει, μεϑεῖσά μοι L 

λέγειν ἃ χρήξοιμ᾽ . οὐδ᾽ ἐπίστασαι κλύειν. 5 MN T um 

οὔχοῦν 400) ἐσσειρ οὐδ᾽ ὑπ᾽ εὐφήμου βοῆς m 

SOcoí μ᾽, ἐπειδὴ σοί y ἐφῆκα πᾶν εὐ 

ἐῶ, κελεύω, OUs' μηδ᾽ ἐπαιτιῶ 

τοὐμὸν στόμ᾽, ὡς οὐκ ἂν πέρα λέξαιμ᾽ ἔτι. 

ἔπαιρε δὴ σὺ ϑύμαϑ᾽ ἡ παροῦσά μοι 

dp non; ἄνακτι τῷδ᾽ ὅπως λυτηρίους 635 

εὐχὰς ior deuidtov, ἃ νῦν ἔχω. 

δ με ren bos e ἂν ἤδη, Φοῖβε προστατήριε,-α. Re Crckercec 

κεκρυμμένην μου βάξιν" οὐ yàg ἐν φίλοις 

ὁ μῦϑος, οὐδὲ πᾶν ἀναπτύξαι πρέπει 
πρὸς φῶς παρούσης τῆσδε πλησίας ἐμοί, 640 
μὴ σὺν φϑόνῳ vs καὶ πολυγλώσσῳ βοῇ wc o 

Det ματαίαν βάξιν εἰς πᾶσαν πόλιν. Ue 1. 4$. 

ἀλλ᾽ ὧδ᾽ üxovs' τῇδε γὰρ κἀγὼ φράσω. 

ἃ γὰρ προσεῖδον νυκτὶ τῇδε φάσματα 

δισσῶν ὀνείρων, ταῦτά μοι, “ύκει᾽ ἄναξ, 045 

εἰ μὲν πέφηνεν ἐσϑλά, δὸς τελεσφόρα, 
εἰ δ᾽ ἐχϑρά, τοῖς ἐχϑροῖσιν ἔμπαλιν μέϑεο" 

καὶ μή μὲ πλούτου τοῦ παρόντος εἴ τινες 

δόλοισι βουλεύουσιν ἐχβαλεῖν, ἐφῆς, 

ἀλλ᾽ ὧδέ μ᾽ αἰεὶ ξῶσαν ἀβλαβεῖ βίῳ 650 
δόμους ᾿Δτρειδῶν σκῆπτρά τ᾽ ἀμφέπειν τάδε, 
φίλοισί τε ξυνοῦσαν οἷς ξύνειμι νῦν 

εὐημεροῦσαν καὶ τέχνων ὅσων ἐμοὺ 

oe 
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av ris 
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δύσνοια μὴ πρόσεστιν ἢ λύπη πικρά. 

ταῦτ᾽, ὦ Δύκει᾽ "AmoAAov, ἵλεως κλύων 655 
^ » ς ^ [wd 4e , δὸς πᾶσιν ἡμῖν ὥσπερ ἐξαιτούμεϑα. 

τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα καὶ σιωπώσης ἐμοῦ 

ἐπαξιῶ σε δαίμον᾽ ὄντ᾽ ἐξειδέναι" 

τοὺς ἐκ Διὸς γὰρ εἰκός ἐστι πάνϑ᾽ ὁρᾶν. 

ξέναι γυναῖχες, πῶς ἂν εἰδείην σαφῶς 000 

εἰ τοῦ τυῤάνγου δώματ᾽ «Αἰγέσϑου τάδε; 
τάδ᾽ égr (v, ὦ ξέν᾽" αὐτὸς ἤκασας καλῶς. 

IIAI. ἦ κα p Piu aque τήνδ᾽ ἐπεικάξων κυρῶ 

aen κείνου; πρέπει γὰρ ὡς τύραννος εἰσορᾶν. 
ΧΟ. 

ΠΑΙ. 

IIAT. 

s 

μάλιστα πάντων" ἥδε σοι κείνη πάρα. . 665 
ὦ χαῖρ᾽, ἄνασσα" σοὶ φέρων ἥκω λόγους 

ἡδεῖς φίλου παρ᾽ ἀνδρὸς Αἰγίσϑῳ 9' ὁμοῦ. 

ἐδεξάμην τὸ ῥηϑέν" εἰδέναι δέ cov — a4 i3: 

πρώτιστα χρήζω τίς σ᾽ ἀπέστειλεν βροτῶν. 

. Φανοτεὺς ὃ Φωκεύς, πρᾶγμα πορσύνων μέγα. 
TO ποῖον, ὦ Écv'; εἰπέ: ΡΝ γὰρ ὧν 671 
ἀνδρός, σάφ᾽ οἶδα, πρὸδῳ λεῖς “λέξεις λόγους. 

. τέϑνηκ᾽ Ὀρέστης" ἐν βραχεῖ ξυνϑεὶς λέγω. 

οὗ ᾽γὼ τάλαιν᾽. ὕλωλᾳ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 

τί φής, dt ge. ὦ ξεῖνε; μὴ ταύτης κλύε. 615 

. ϑανόντ᾽ Ὀρέστην νῦν τε καὶ πάλαι λέγω. 

ἀπωλόμην δύστηνος, οὐδέν siu ἔτι. 

σὺ μὲν τὰ σαυτῆς πρᾶσσ᾽, ἐμοὶ δὲ σύ, ξένε, 
τἀληϑὲς εἰπέ, τῷ τρόπῳ διόλλυται; 

χἀπεμπόμην πρὸς ταῦτα καὶ τὸ πᾶν φράσω. 680 

"4 c — - MA RN GI NEL. LC 

κεῖνος γὰρ ἐλϑὼν εἰς τὸ χλεινὸν Ελλάδος — 
πρ όσχημ ἀγῶνος Ζελφικῶν ἄϑλων χάριν, 4 

Jor ἤσϑετ᾽ ἀνδρὸς ὀρϑίων κηρυγμάτων n 

pied TM οὗ πρώτη Pesce s 
Ἵ 
᾿ 
El 
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B roró μπρός Aw τοῖς ἐκεῖ σέβαφ᾽ Mec 3 

δρόμου δ᾽ ἰσώσας τἀφέσει τὰ τέρματα p 

νίκης ἔχων ἐξῆλϑε πάντιμον γέρας. 

χὥπως μὲν ἐν πολλοῖσι παῦρά σοι λέγω 

οὐχ οἶδα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἔργα καὶ κράτη" 
ἕν δ᾽ ἴσϑ᾽ ὅσων γὰρ εἰσεχήρυξαν βραβῆς 690 

e^ 

[δρόμων διαύλων πένταϑλ᾽ ἃ νομίζεται], L 

Ah τούτων ἐνεγκὼν πάντα τἀπινίκια ^ 1 (f 
3 , , 2 " M 9 , (* 

ὠλβίξετ᾽, ᾿Δργεῖος μὲν ἀνακαλούμενος, [T7 c 

ὄνομα δ᾽ Ὀρέστης, τοῦ τὸ κλεινὸν “Ἑλλάδος 
᾿Δγαμέμνονος στράτευμ᾽ ἀγείραντός ποτε. 698 

lo put καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦϑ'" ὅταν δέ τις ϑεῶν , 

E βλάπτῃ, δύναιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἰσχύων φυγεῖν. e * 1T 
κεῖνος γὰρ ἄλλης ἡμέρας, ὅϑ᾽ ἱππικῶν 
ἦν ἡλίου τέλλοντος ὠκύπους ἀγών, 

: εἰσῆλϑε πολλῶν ἁρματηλατῶν μέτα. 100 

dr ntl ἦν ᾿4χαιός, sig ἀπὸ Σπάρτης. δύο 

iw Aigvse ξυγωτῶν ἁρμάτων ἐπιστάται" 

7 . χἀχεῖνος ἐν τούτοισι, Θεσσαλὰς ἔχων 

ἵππους. ὃ πέμπτος" ἕχτος ἐξ Αἰτωλίας 

ξανϑαῖσι πώλοιρ᾽ ἕβδομος Μάγνης ἀνήρ' τοῦ 

ὁ δ᾽ ὄγδοος λεύκιππος. Αἰνιὰν γένορ᾽ 

dnd ᾿ϑηνῶν τῶν ϑεοδμήτων iil 4i, va dI de 

. Βοιωτὸς ἄλλος, δέκατον ἐχπλήρδι ὄχον. 1 

στάντες δ᾽ ἵν᾽ εὐὐτοὺς oí τεταγμένοι βραβῆς 

(σλήρους' ἔπηλαγ)κ i cgo δίφρους, 710 

χαλκῆς ὑπαὶ σά e ἧξαν' ot δ᾽ ἅμα 
ἵπποις ris d ἡνίας χεροῖν )4 13. 3p3 

ἔσεισαν" ἐν δὲ πᾶς ἐμεστώϑη δρόμος 
κτύπου χροτητῶν ἁρμάτων" κόνις δ᾽ ἄνω 

φορεῖϑ'᾽ " ὁμοῦ δὲ πάντες ἀναμεμιγμένοι - σι 1 



ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

φείδοντο venous omm ὡς ὑπερβάλοι 

χνόας vig αὐτῶν καὶ φρυάγμαϑ'᾽ ἵππικά. 

ὁμοῦ γὰρ ἀμφὶ νῶτα καὶ sene βάδεις Y 
ἤφριξζον.͵ v; εἰσέβαλλον ἱππικαὶ πνοαί. 

κεῖνος δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὴν ἔσχεν ον Μη) ἔχων 120 

ἔχριμπτ᾽ ἀεὶ σύριγγα, δεξιόν τ᾽ ἀνεὶς 

σειραῖον ἵππον εἶργε τὸν προσκείμενον. 

καὶ πρὶν μὲν ὀρϑοὶ πάντες ἕστασαν δίφροι" de 
; SEPHDEE δ᾽ Αἰνιᾶνος ἀνδρὸς ἄστομοι pL ̂  

“πῶλοι βίᾳ φέρουσιν' éx δ᾽ ὑποστροφῆς 725 
τελοῦντες Exvov ἕβδομόν τ᾿ ἤδη δρόμον Vedi 

μέτωπα συμπαίουσι Βαρκαίοις ὄχοι: — Gba “-ἢ 

χκἀντεῦϑεν ἄλλος ἄλλον ἐξ ἕνὸς καχοῦ 

«πἔϑραυε κἀνέπιπτε, πᾶν δ᾽ ἐπίμπλατο 
ναυαγίων Κρισαῖον ἱππικῶν πέδον. 180 
γνοὺς δ᾽ οὐξ ᾿ἀϑηνῶν δεινὸς ἡνιοστρόφος 

ἔξω παρασπᾷ κἀνοκωχεύει παρεὶς 

κλύδων᾽ ἔφιππον ἐν μέσῳ κυχώμενον. 
ἤλαυνε δ᾽ ἔσχατος μέν, ὑστέρας ἔχων 

πώλους Ὀρέστης. τῷ τέλει πίστιν φέρων: 18 . 
ὅπως δ᾽ ὁρᾷ μόνον νιν ἐλλελειμμένον, 

ὀξὺν δι’ ὥτων κέλαδον ἐνσείσας ϑοαῖς E 

πώλοις διώκει, κἀξισώσαντε ξυγὰ ' 

ἠλαυνέτην, τότ᾽ ἄλλος, ἄλλοϑ᾽ ἅτερος 

κάρα προβάλλων ἱππικῶν ὀχημάτων. 140 

καὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἀσφαλεῖς δρόμους 
ὡρμᾶϑ᾽ ὃ τλήμων ὀρϑὸς ἐξ ὀρϑῶν δίφρων" 
ἔπειτα λύων ἡνίαν ἀριστερὰν | 

κάμπτοντος ἵππου λανϑάνει στήλην ἄκραν ᾿ 
παίσαςφ᾽ ἔϑραυσε δ᾽ ἄξονος μέσας χνόας 745 . 3 
κἀξ ἀντύγων ὥλισϑεν" ἐν δ᾽ ἑλίσσεται 

TUN Y " » 
ME o c 
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τμητοῖς ἱμᾶσι" τοῦ δὲ πίπτοντος πέδῳ 
πῶλοι διεσπάρησαν ἐς μέσον δρόμον. 

στρατὸς δ᾽ ὅπως ὁρᾷ νιν ἐκπεπτωκότα 
δίφρων, ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν. 150 

oi ἔργα δράσας οἷα λαγχάνει κακά, 

φορούμενος πρὸς οὖδας, ἄλλοτ᾽ οὐρανῷ 
σκέλη προφαίνων, ἔς τέ νιν διφρηλάται, 
μόλις κατασχεϑόντες ἱππικὸν δρόμον, 

ἔλυσαν αἱματηρόν, ὥστε μηδένα 155 

γνῶναι φίλων ἰδόντ᾽ ἂν ἄϑλιον δέμας. 

καί vw πυρᾷ κέαντες εὐθὺς ἐν βραχεῖ 

χαλκῷ μέγιστον σῶμα δειλαίας σποδοῦ 

φέρουσιν ἄνδρες Φωκέων τεταγμένοι, 

ὅπως πατρῴας τύμβον ἐκλάχῃ χϑονός. 160 

τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ ἐστίν, ὡς μὲν ἐν λόγοις 
ἀλγεινά, τοῖς δ᾽ ἰδοῦσιν, οἵπερ εἴδομεν, 

μέγιστα πάντων ὧν ὕπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν. 
φεῦ φεῦ" τὸ πᾶν δὴ δεσπόταισι τοῖς πάλαι 

πρόρριξον, ὡς ἔοικεν, ἔφϑαρται γένος. 165 

ὦ Ζεῦ, τί ταῦτα. πότερον εὐτυχῆ λέγω 

ἢ δεινὰ μέν, κέρδη δέ; λυπηρῶς δ᾽ ἔχει, 

εἰ τοῖς ἐμαυτῆς τὸν βίον σῴξω κακοῖς. 

τί δ᾽ ὧδ᾽ ἀϑυμεῖς, ὦ γύναι, τῷ νῦν λόγῳ; 
δεινὸν τὸ τίκτειν ἐστίν" οὐδὲ γὰρ κακῶς 100 Pu 

bL. ve? νυ- fen 

πάσχοντι μῖσος ὧν τέχῃ προσγίγνεται. Seu : o fara. 

. μάτην ἄρ᾽ ἡμεῖς, ὡς ἔοικεν, ἥκομεν. ῥά - P aito 

idi μάτην γε" πῶς “γὰρ ἂν μάτην λέγοις, 9 pr 

εἴ μοι ϑανόντος πίστ᾽ ἔχων τεχμήρια 
προσῆλϑες. ὕστις τῆς ἐμῆς ψυχῆς γεγώς, π7ιῦ 

ἀπεξενοῦτο, καί μ᾽, ἐπεὶ τῆσδε χϑονὸς 

Fraude μαστῶν ἀποστὰς καὶ τροφῆς ἐμῆς, φυγὰς 

6 χί(βιφῖζασ θαι Üncontone π|51Ὁ 
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ἐξῆλθεν, οὐχέτ᾽ εἶδεν, ἐγκαλῶν δέ uot 

φόνους πατρῴους δείν᾽ ἐπηπείλει τελεῖν; 

ὥστ᾽ οὔτε νυχτὸς ὕπνον οὔτ᾽ ἐξ ἡμέρας 180 

ἐμὲ στεγάξειν ἡδύν, ἀλλ᾽ ὃ προστατῶν 

χρόνος διῆγέ u' αἰὲν ὡς ϑανουμένην. 

νῦν δ᾽ — ἡμέρᾳ γὰρ τῇδ᾽ ἀπήλλαγμαι φόβου 
πρὸς rad. ἐχείνου 9': ἥδε γὰρ μείζων βλάβη 

εὐνουαῦ ἦν uot, ieotiumy "divos an 185 

τῶν τῆσδ᾽ ἀπειλῶν εἴνεχ᾽ ἡμερεύσομεν. 

οἴμοι τάλαινα" νῦν γὰρ οἰμῶξαι πάρα. 

Ὀρέστα, τὴν σὴν ξυμφοράν, ὅϑ᾽ ὧδ᾽ ἔχων 
πρὸς τῆσδ᾽ ὑβρίξει μητρός. ἄρ᾽ ἔχει καλῶς; 190 
οὔτοι σύ" κεῖνος δ᾽ ὡς ἔχει καλῶς ἔχει. 

ἄκουε. νέμεσι τοῦ ϑανόντος ἀρτίως. 

ἤκουσεν ὧν δεῖ κἀπεκύρωσεν καλῶς. 
ὕβριζε" νῦν γὰρ εὐτυχοῦσα τυγχάνειςο. 

οὔκουν Ὀρέστης καὶ σὺ παύσετον τάδε. τ9ὅ 
πεπαύμεϑ᾽ ἡμεῖς, οὐχ ὅπως σὲ παύσομεν. ur 

πολλῶν ἂν ἥκοις. ὦ ἕέν᾽, ἄξιος τυχεῖν, 

εἰ τήνδ᾽ ἔπαυσας τῆς πολυγλώσσου βοῆς. 

οὐχοῦν ἀποστείχοιμ᾽ ἄν, εἰ τάδ᾽ εὖ κυρεῖ. 
ἥκιστ᾽ " ἐπείπερ οὔτ᾽ ἐμοῦ κατάξι᾽ ἂν 800 
πράξειας οὔτε τοῦ πορεύσαντος ἕένου. 

ἀλλ᾽ εἴσυϑ᾽ εἴσω" τήνδε δ᾽ ἔκτοϑεν βοᾶν 

ἔα τά 9' αὑτῆς καὶ và τῶν φίλων κακά. 
&o ὑμὶν ὡς ἀλγοῦσα κὠδυνωμένη 
δεινῶς δακρῦσαι κἀπικωκῦσαι δοκεῖ 805 

τὸν υἱὸν ἡ δύστηνος ὧδ᾽ ὀλωλότα; | 
ἀλλ᾽ ἐγγελῶσα φροῦδος. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" 

WC V 

μὰ ὦ w———————n T 

Ὀρέστα φίλταϑ'᾽, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας ϑανών. 

πόντον n. 
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ἀποσπάσας γὰρ τῆς ἐμῆς οἴχει φρενὸς 

αἵ μοι μόναι παρῆσαν ἐλπίδων ἔτι, 810 

σὲ πατρὸς ἥξειν ξῶντα τιμωρόν ποτε 
κἀμοῦ ταλαίνης. νῦν δὲ ποῖ μὲ χρὴ μολεῖν: 
μόνη γάρ εἰμι, σοῦ τ᾽ ἀπεστερημένη 

καὶ πατρός. ἤδη δεῖ μὲ δουλεύειν πάλιν 

ἐν τοῖσιν ἐχϑίστοισιν ἀνθρώπων ἐμοὶ 815 
φονεῦσι πατρός. ἄρά μοι καλῶς ἔχει; 
ἀλλ᾽ οὔ τι μὴν ἔγωγε τοῦ λοιποῦ χρόνου 

ξύνοικος. ὄμνυμ᾽, ἀλλὰ τῇδε πρὸς πύλῃ 

παρεῖσ᾽ ἐμαυτὴν ἄφιλος αὐανῶ βίον. 
πρὸς ταῦτα καινέτω τις, εἰ βαρύνεται, 820 

τῶν ἔνδον ὄντων᾽ ὡς χάρις μέν, ἢν κτάνῃ, QA. Aon, ἢ 

λύπη δ᾽, ἐὰν ξῶ" τοῦ βίοι. δ᾽ οὐδεὶς πόϑοο. 

- 

-- «ἂν 

ΧΟ. wow qe, "T "rci t anos ἢ ποῦ φάέθων “Ἅλιος, Lou, e 
[i εἰ ταῦτ᾽ ἐφορῶντες 825 pras 

A creo eiie acis /6 de ζ | 

HA. 323 £, act: wo τ πᾷ Sce aa. ΤῸΝ 

XO. ὦ παῖ, τί ὃ 

HA. φεῦ. (y pom lees ls Art, tarot aL, 

XO. μηδὲν μέγ᾽ ἀύσῃς. 880 
HA. ἀπολεῖο. ΧΟ. πῶς; 

HA. εἰ τῶν φανερῶς 4 buys εἰς ᾿Φέδαν ἐλπίδ᾽ ὑποί- 
σεις. κατ᾽ ἐμοῦ ταὐὠκομένας μᾶλλον» ἐπεμβάσει. 836 

ΧΟ. οἶδα γὰρ ἄνακτ᾽ ᾿Δμφιάρεων χρυσοδέτοις ἕρκεσι th. kv 

χρυφϑέντα γυναικῶν" 
un viv ὑπὸ γαίας QJ, “μ.»-. OY P feces 

HA. 8 £, ἰώ. Lo PERS x 9a fle. (£2 - ἐν 

XO. sini ἀνάσσει. auque oc MA 1 wo υν | 
HA. φεῦ. QA cd laa Un p'6-7 

824— 836—837 --- 848, 



80 XO$OKAEOTZ ; 

no XO. e δῆτ᾽" ὀλοὰ γὰρ Po A 
. HA. ῃέδάμη. | XO... ναί. wr 84 ᾿ 

phis HA. οἶδ᾽ οἶδ᾽ " ἐφάνη γὰρ μελέτωρ ἀμφὶ τὸν ἐν πέν- 
: ^ Oc ἐμοὶ δ᾽ 

s 

T zo ἔτ᾽ ἔσϑ᾽ " ὃς γὰρ ἔτ᾽ ἦν, φροῦδος ἀναρπα- 

zo ya J σϑείς. 

et XO. δειλαία δειλαίων κυρεῖς. 

HA. κἀγὼ τοῦδ᾽ ἴστωρ, ὑπερίστωρ. 880 

E - πανσύρτῳ παμμήνῳ πολλῶν «7 c. €6! ees 

στυγνῶν τ᾽ ἀχέων αἰῶνι. ον e 

XO. εἴδομεν ἀϑρήνειρ. 

HA. μή μέ νυν μηκέτι 

παραγάγῃς. ἵν᾿ οὐ wa. 855 

N uenia ρον edd . πάρεισιν ἔκ φίλων ἔτι κοινοτόκων 

(ee. IR PAGIP s e NIME luu. fae vt [ette E 

XO. πᾶσι Svarofe ig p ό 06." -2.:- ^t. 860 

ἦ καὶ χαλάργοις ἐν ἁμίλλαις 
οὕτως, ὡς κείνῳ δυστάνῳ, 

vta AC w^ τμητοῖς δλκοῖς ἐγκῦρσαι; 

. ΧΟ. ἄσκοπος & λώβα. 
HA. πῶς γὰρ οὔκ; εἰ ξένος 865 

ἄτερ ἐμᾶν χερῶν 

ΧΟ. παπαῖ. 
HA. κέχευϑεν, οὔτε του τάφου ἀντιάσας 

s οὔτε γόων παρ᾽ ἡμῶν. 870 — 
ΧΡ αὐ φ᾽ ἡδονῆς vot, φιλτάτη, διώκομαι — qa AK qul? 

IET: κόσμιον μεϑεῖσα σὺν τάχει μολεῖν" daas 77 ua 

Uy» φέρω γὰρ ἡδονάς τε κἀνάπαυλαν ὧν 
) πάροιϑεν εἶχες καὶ κατέστενες κακῶν. 

849—859—860—870. 
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πόϑεν δ᾽ ἂν εὕροις τῶν ἐμῶν σὺ πημάτων 
ἄρηξιν, οἷς ἴασιν οὐκ ἔνεστ᾽ ἰδεῖν; 
πάρεστ᾽ Ὀρέστης ἡμίν, ἴσϑι τοῦτ᾽ ἐμοῦ 

κλύουσ᾽, ἐναργῶς, ὥσπερ εἰσορᾷς ἐμέ. 
ES 
5 ἀλλ᾽ ἦ μέμηνας, ὦ τάλαινα, κἀπὶ τοῖς 

σαυτῆς κακοῖσι κἀπὶ τοῖς ἐμοῖς γελᾶς; 

μὰ τὴν πατρῴαν ἑστίαν, ἀλλ᾽ οὐχ ὕβρει 

λέγω τάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον ὡς παρόντα νῷν. 

οἴμοι τάλαινα" καὶ τίνος βροτῶν λόγον 

τόνδ᾽ εἰσακούσασ᾽ ὧδε πιστεύεις ἄγαν; 

ἐγὼ μὲν ἐξ ἐμοῦ τε κοὐκ ἄλλου σαφῆ 

σημεῖ᾽ ἰδοῦσα τῷδε πιστεύω λόγῳ. 

τίν᾽, ὦ τάλαιν᾽. ἔχουσα πίστιν; ἐς τί μοι 
βλέψασα ϑάλπει τῷδ᾽ ἀνηκέστῳ πυρί; 
πρός νυν ϑεῶν ἄχουσον, ὡς μαϑοῦσά μου 

τὸ λοιπὸν ἢ φρονοῦσαν ἢ μώραν λέγῃς. 
σὺ δ᾽ οὖν λέγ᾽, εἴ σοι τῷ λόγῳ τις ἡδονή. 
καὶ δὴ λέγω δοι πᾶν ὅσον κατειδόμην. 

ἐπεὶ γὰρ ἦλϑον πατρὸς ἀρχαῖον τάφον, 
ὁρῶ κολώνης ἐξ ἄκρας νεορρύτους 

πηγὰς γάλακτος καὶ περιστεφῆ κύκλῳ 
πάντων ὅσ᾽ ἐστὶν ἀνθέων ϑήκην πατρός. 
ἰδοῦσα δ᾽ ἔσχον ϑαῦμα, καὶ περισκοπῶ 

ἡ πού τις ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχρίμπτει βροτῶν. 

ὡς δ᾽ ἐν γαλήνῃ πάντ᾽ ἐδερκόμην τόπον, 

τύμβου προσεῖρπον ἄσσον" ἐσχάτης δ᾽ ὁρῶ 

πυρᾶς νεώρη βόστρυχον τετμημένον" 

κεὐϑὺς τάλαιν᾽ ὡς εἶδον, ἐμπαίει τί μοι 
ψυχῇ σύνηϑες ὄμμα, φιλτάτου βροτῶν 

πάντων Ὀρέστου vo09' ὁρᾶν τεχμήριον᾽ 

καὶ χερσὶ βαστάσασα δυσφημῶ μὲν οὔ, 
SoPHOCLLS. 6 
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χαρᾷ δὲ πίμπλημ᾽ εὐθὺς ὕμμα δακρύων. 
καὶ νῦν 9" ὁμοίως καὶ τότ᾽ ἐξεπίσταμαι 
μή του τόδ᾽ ἀγλάισμα πλὴν κείνου μολεῖν. 

τῷ γὰρ προσήκει πλήν γ᾽ ἐμοῦ καὶ σοῦ τόδε; 
κἀγὼ μὲν οὐκ ἔδρασα, τοῦτ᾽ ἐπίσταμαι, 910 
οὐδ᾽ αὖ σύ' πῶς γάρ; ἧ ys μηδὲ πρὸς ϑεοὺς 
ἔξεστ᾽ ἀκλαύτῳ τῆσδ᾽ ἀποστῆναι στέγης. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ μητρὸς o09' ὃ νοῦς φιλεῖ 
τοιαῦτα πράσσειν οὔτε δρῶσ᾽ ἐλάνϑανεν" 
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ Ὀρέστου ταῦτα τἀπιτύμβια. 915 

ἀλλ᾽ ὦ φίλη, ϑάρσυνε" τοῖς αὐτοῖσί τοι 
οὐχ αὑτὸς αἰεὶ δαιμόνων παραστατεῖ. 
νῶν ἦν τὰ πρόσϑεν στυγνός" ἡ δὲ νῦν ἴσως 

πολλῶν ὑπάρξει κῦρος ἡμέρα καλῶν. 

φεῦ. τῆς ἀνοίας ὥς σ᾽ ἐποικτίρω πάλαι. 920 
τί δ᾽ ἔστιν; οὐ πρὸς ἡδονὴν λέγω τάδε; 

οὐκ οἶσθ᾽ ὅποι γῆς οὐδ᾽ ὅποι γνώμης φέρει. 
πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ κάτοιδ᾽ ἅ γ᾽ εἶδον ἐμφανῶς: 
τέϑνηκεν. ὦ τάλαινα, τἀκείνου δέ Got 

σωτήρι᾽ ἔρρει" μηδὲν ἐς κεῖνόν γ᾽ ὅρα. 925 
οἴμοι τάλαινα᾽ τοῦ τάδ᾽ ἤκουσας βροτῶν; 

τοῦ πλησίον παρόντος, ἡνέκ᾽ ὥλλυτο. 

καὶ ποῦ ᾽στιν οὗτος; ϑαῦμά τοί μ᾽ ὑπέρχεται. 
κατ᾽ οἶκον, ἡδὺς οὐδὲ μητρὶ δυσχερής. 

οἴμοι τάλαινα" τοῦ γὰρ ἀνθρώπων ποτ᾽ ἦν 930 

τὰ πολλὰ πατρὸς πρὸς τάφον χτερίσματα:; 

οἶμαι μάλιστ᾽ ἔγωγε τοῦ τεϑνηκότος 

μνημεῖ᾽ Ὀρέστου ταῦτα προσϑεῖναί τινα. 

ὦ δυστυχής" ἐγὼ δὲ σὺν χαρᾷ λόγους 
τοιούσδ᾽ ἔχουσ᾽ ἔσπευδον, οὐκ εἰδυῖ ἄρα 98 

ἵν᾽ ἦμεν ἄτης" ἀλλὰ νῦν, ὅϑ᾽ ἱκόμην, 
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2 “Φὲ τά T ὄντα πρόσϑεν ἄλλα 9' εὑρίσκω κακά. 
HA. οὕτως ἔχει σοι ταῦτ᾽ " ἐὰν δέ μοι πίϑῃ.  Peete AME 

τῆς νῦν παρούσης πημονῆς λύσεις βάρος. ἤν t 

XP. ἢ τοὺς ϑανόντας ἐξαναστήσω ποτέ: P4v.6& 9104497 
HA. οὐκ ἐς τόδ᾽ εἶπον" οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄφρων ἔφυν. 
XP. τί γὰρ κελεύεις ὧν ἐγὼ φερέγγυος; BL-e et 

HA. cAijvat σε δρῶσαν ἃν ἐγὼ παραινέσω. S Gn RET 

XP. ἀλλ᾽ εἴ τις ὠφέλειά γ᾽, οὐκ ἀπώσομαι. 

HA. ὅρα, πόνου τοὶ χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ. 945 
XP. ὁρῶ. ξυνοίσω πᾶν ὅσονπερ ἂν σϑένω. 

ΗΛ. ἄκουε δή vvv ἣ βεβούλευμαι ποεῖν. 4-4. H. 

παρουσίαν uiv οἶσϑα xal σύ zov φίλων 
ὡς οὔτις ἡμῖν ἔστιν, ἀλλ᾽ “ἭἫἽιδης λαβὼν 

ἀπεστέρηκε καὶ μόνα λελείμμεϑον. 950 

ἐγὼ δ᾽ ἕως uiv τὸν κασίγνητον βίῳ 

ϑάλλοντ᾽ ἔτ᾽ εἰσήκουον, εἶχον ἐλπίδας 
φόνου ποτ᾽ αὐτὸν πράχτορ᾽ ἵξεσϑαι πατρός" 
νῦν δ᾽ ἡνίκ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστιν. εἰς σὲ δὴ βλέπω. 

ὅπως τὸν αὐτόχειρα πατρῴου φόνου 955 

| ξὺν τῇδ᾽ ἀδελφῇ μὴ xevoxvijasug κτανεῖν 
4, μι P4iyuagov: οὐδὲν γάρ σε δεῖ κρύπτειν μ᾽ ἔτι. ^ue ἡ 

ποῖ γὰρ μενεῖς ῥάϑυμος, εἰς τίν᾽ ἐλπίδων Pr T Ai) 

βλέψασ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑήν; Tj πάρεστι μὲν στένειν 

πλούτου πατρῴου κτῆσιν ἐστερημένῃ, 960 
πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ χρόνου 
ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἀνυμέναιά τε. 

καὶ τῶνδε μέντοι μηκέτ᾽ ἐλπίσῃς ὅπως 

τεύξει ποτ᾽" οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄβουλός iov ἀνὴρ 
“Αἴγισϑος ὥστε σόν ποτ᾽ ἢ κἀμὸν γένος 965 

βλαστεῖν ἐᾶσαι, πημονὴν αὑτῷ σαφῆ. 

ἀλλ᾽ ἣν ἐπίσπῃ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν, 
6* 
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ver" ποῖ γάρ zov ἐμβλέψασα τοιοῦτον ϑράσος 995 ον 
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πρῶτον μὲν εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς κάτω 
ϑανόντος οἴσει τοῦ κασιγνήτου 9' ἅμα" 

ἔπειτα δ᾽. ὥσπερ ἐξέφυς, ἐλευϑέρα 910 
καλεῖ τὸ λοιπὸν καὶ γάμων ἐπαξίων 

τεύξει" φιλεῖ γὰρ πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς δρᾶν. 
λόγων ys μὴν εὔκλειαν οὐχ ὁρᾷς ὅσην 

σαυτῇ τε κἀμοὶ προσβαλεῖς πεισϑεῖσ᾽ ἐμοί; 

τίς γάρ ποτ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων ἡμᾶς ἰδὼν a5 

τοιοῖσδ᾽ ἐπαίνοις οὐχὶ δεξιώσεται" 

e τώδε τὼ κασιγνήτω, φίλοι, 
ev & τὸν πατρῷον οἶκον ἐξεσωσάτην, 
à τοῖσιν ἐχϑροῖς εὖ βεβηκόσιν ποτὲ "4A bj 
ψυχῆς ἀφειδήσαντε προυστήτην φόνου" 980 

τούτω φιλεῖν χρή, τώδε χρὴ πάντας σέβειν, 

ΕἸ ἔν 9" ἑορταῖς ἔν τὲ πανδήμῳ πόλει 

τιμᾶν ἅπαντας εἵνεκ᾽ ἀνδρείας χρεών. 

"τοιαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βροτῶν, 

ξώσαιν ϑανούσαιν 9' ὥστε μὴ ᾿κλιπεῖν κλέος. 

ἀλλ᾽ ὦ φίλη, πείσϑητι, συμπόνει πατρί, 986 

σύγκαμν᾽ ἀδελφῷ; παῦσον ἐκ κακῶν ἐμέ, 

παῦσον δὲ σαυτήν, τοῦτο γιγνώσκουσ᾽ ὅτι 

ζῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεφυκόσιν. 

XO. ἐν τοῖς τοιούτοις ἐστὲν ἡ προμηϑία 990 

καὶ τῷ λέγοντι καὶ κλύοντι σύμμαχος. 

XP. xol πρίν γε φωνεῖν, ὦ γυναῖκες, εἰ φρενῶν 

ἐτύγχαν᾽ αὕτη μὴ κακῶν. ἐσῴξετ᾽ ἂν 

᾿ντὴν εὐλάβειαν, ὥσπερ οὐχὶ σῴζεται. ' 

αὐτή 9' ὁπλίζει κἄμ᾽ ὑπηρετεῖν καλεῖς; 

οὐκ εἰσορᾷς; γυνὴ μὲν οὐδ᾽ ἀνὴρ ἔφυς, 

σϑένεις δ᾽ ἔλασσον τῶν ἐναντίων χερί. 
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δαίμων δὲ τοῖς uiv εὐτυχὴς xc9' ἡμέραν, 
ἡμῖν δ᾽ ἀπορρεῖ κἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. 1000 
τίς οὖν τοιοῦτον ἄνδρα βουλεύων ἑλεῖν 
ἄλυπος ἄτης ἐξαπαλλαχϑήσεται; 

ὅρα κακῶς πράσσοντε μὴ μείζω κακὰ 

κτησώμεϑ' εἴ τις τούσδ᾽ ἀκούσεται λόγους. 

λύει γὰρ ἡμῖν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπωφελεῖ 100ὅ 
βάξιν καλὴν λαβόντε δυσκλεῶς ϑανεῖν. 

[οὐ γὰρ ϑανεῖν ἔχϑιστον, ἀλλ᾽ ὅταν ϑανεῖν 

χρήξων τις εἶτα μηδὲ τοῦτ᾽ ἔχῃ λαβεῖν.] 

ἀλλ᾽ ἀντιάξω, πρὶν πανωλέϑρους τὸ πᾶν 

ἡμᾶς τ᾽ ὀλέσϑαι κἀξερημῶσαι γένος. 1010 

κατάσχες ὀργήν. καὶ τὰ μὲν λελεγμένα 

ἄρρητ᾽ ἐγώ σοι κἀτελῆ φυλάξομαι, 

αὐτὴ δὲ νοῦν σχὲς ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτέ, 

σϑένουσα μηδὲν τοῖς κρατοῦσιν εἰκαϑεῖν. 

πείϑου" προνοίας οὐδὲν ἀνθρώποις ἔφυ 1018 

κέρδος λαβεῖν ἄμεινον οὐδὲ νοῦ σοφοῦ. 

ἀπροσδόκητον οὐδὲν εἴρηκας" καλῶς δ᾽ 
ἤδη σ᾽ ἀπορρίψουσαν ἁπηγγελλόμην. ω" 

ἀλλ᾽ αὐτόχειρί uou μόνῃ τε δραστέον 

τοὔργον τόδ᾽" οὐ γὰρ δὴ κενόν γ᾽ ἀφήσομεν: 

φεῦ" 

εἴϑ᾽ ὥφελες τοιάδε τὴν γνώμην πατρὸς 1p21 
ϑνήσκοντος εἶναι" πᾶν γὰρ ἂν κατειργάσω. 
ἀλλ᾽ ἦ φύσιν ys, τὸν δὲ νοῦν ἥσσων τότε. 

ἄσκει τοιαύτη νοῦν Óv αἰῶνος μένειν. 
ὡς οὐχὶ συνδράσουσα νουϑετεῖς τάδε. 

εἰχὸς γὰρ ἐγχειροῦντα καὶ πράσσειν κακῶς. 

ξηλῶ σὲ τοῦ νοῦ. τῆς δὲ δειλίας στυγῶ. 5 

ἀνέξομαι κλύουσα χῶὥταν εὖ λέγῃς. | 

βασι. Κα). ἃ. Oo ἔς. σιν. μές κι, τα 
- 
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ἀλλ᾽ οὔ ποτ᾽ ἐξ ἐμοῦ ys μὴ πάϑῃς τόδε. 

μαχρὸς τὸ κρῖναι ταῦτα χὠ λοιπὸς yoóvog. 1030 
ἄπελϑε" σοὶ γὰρ ὠφέλησις οὐκ ἔνι. 
ἔνεστιν" ἀλλὰ σοὶ μάϑησις οὐ πάρα. 

ἐλθοῦσα μητρὶ ταῦτα πάντ᾽ ἐξειπε σῇ. 
οὐδ᾽ αὖ τοσοῦτον ἔχϑος ἐχϑαίρω σ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ᾽ οὖν ἐπίστω γ᾽ οἵ uw ἀτιμίας ἄγεις. 108ὅ 
ἀτιμίας μὲν οὔ, προμηϑίας δέ σου. 

τῷ σῷ δικαίῳ δῆτ᾽ ἐπισπέσϑαι us δεῖ; 

ὅταν γὰρ εὖ φρονῇς, τόϑ᾽ ἡγήσει σὺ νῶν. 
j| δεινὸν εὖ λέγουσαν ἐξαμαρτάνειν. 
εἴρηκας ὀρθῶς ᾧ σὺ πρόσκεισαι κακῷ. 1040 

τί δ᾽; οὐ δοχῶ σοι ταῦτα σὺν δίκῃ λέγειν; 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἔνϑα χὴ δίκη βλάβην φέρει. 

τούτοις ἐγὼ ζῆν τοῖς νόμοις οὐ βούλομαι. 

ἀλλ᾽ εἰ ποήσεις ταῦτ᾽, ἐπαινέσεις ἐμέ. 

καὶ μὴν ποήσω γ᾽ οὐδὲν ἐχπλαγεῖσά Gs. 104 

καὶ τοῦτ᾽ ἀληϑές, οὐδὲ βουλεύσει πάλιν; 
βουλῆς γὰρ οὐδέν ἐστιν ἔχϑιον κακῆς. 

φρονεῖν ξοικας οὐδὲν ὧν ἐγὼ λέγω. 
πάλαι δέδοκται ταῦτα κοὐ νεωστί μοι. 

ἄπειμι τοίνυν" οὔτε γὰρ σὺ τἄμ᾽ ἔπη 1060 

τολμᾷς ἐπαινεῖν οὔτ᾽ ἐγὼ τοὺς σοὺς τρόπους. 
ἀλλ᾽ εἴσυϑ᾽ oi σοι μὴ μεϑέψομαί ποτε, 
οὐδ᾽ ἣν σφόδρ᾽ ἱμείρουσα τυγχάνῃς" ἐπεὶ 
πολλῆς ἀνοίας καὶ τὸ ϑηρᾶσϑαι κενά. 

ἀλλ᾽ εἰ σεαυτῇ τυγχάνεις δοκοῦσά τι 1055 

φρονεῖν, φρόνει τοιαῦϑ'᾽" ὅταν γὰρ ἐν κακοῖς 
ἤδη Befhj«ge, τἄμ᾽ ἐπαινέσεις ἔπη. 

τί τοὺς ἄνωϑεν φρονιμωτάτους οἰωνοὺς 

1058—1069—1070-— 1081. 
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ἐσορώμενοι τροφᾶς κηδομένους ἀφ᾽ àv τε βλάστω- 
σιν ἀφ᾽ ὧν τ᾽ ὔὄνασιν εὕρωσι, τάδ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἴσας γε. coat 

τελοῦμεν; ι081 ; 

ἀλλ᾽ οὐ τὰν Διὸς ἀστραπὰὼν — 4a mU; JP JP re 

καὶ τὰν οὐρανίαν Θέμιν, «ste 
δαρὸν οὐκ ἀπόνητοι. 1065 
5 , » / , , M " pr βύύρυται ve κατά AR pra rp tt 

ὅπα τοῖς ἔνερϑ᾽ «Δτρείδαις, &yógevta qégovo 
ὀνείδη" /47—— Cot, 

δ ἜΝ, αν , nU Gua d; οι Prts 
ὅτι. σφὶν ἤδη τὰ μὲν ἐκ δόμων νοσεῖ" NU NP 

τὰ δὲ πρὸς τέχνῶν διπλῆ φύλοπις οὐκέτ᾽ ἐξιδοῦταιτς τ τα 

φιλοτασίῳ διαίτα" πρόδοτος δὲ μόνα σάλεύεις 
Ἠλέκτρα, τὸν ἀεὶ πατρὸς 7&4 6-1- 5.191 

δειλαία στενάχουσ᾽ ὅπως 
ἁ πάνδυρτος ἀηδών, otro ς ας, Chat 

οὔτε τι TOU d iiia προμηϑὴς τό τὲ e glatt T 

-W nd ἑτοίμα, 

διδύμαν be éguvóv: τίς ἂν εὔπατρις ὧδε 
Mn βλάστοι; 1081 

οὐδεὶς τῶν ἀγαθῶν γὰρ 
ζῶν κακῶς εὔχλειαν αἰσχῦναι ϑέλει RE 4^) q 

πού; ὦ παῖ παῖ" x Aes. mem 
ὡς καὶ σὺ πάγχλαυτον αἰῶνα xo 
τὸ μὴ καλὸν καϑοπλίδσασα., δύο φὲὰ 

|sogd τ᾽ ἀρίστα τε παῖς κεκλῆσθαι. δῷ ἢ Anm 
ξῴης μοι χαϑύπερϑεν 1090 

M χειρὶ καὶ πλούτῳ τεῶν ἐχϑρῶν ὅσον 
νῦν ὑπόχειρ ναίεις" 
ἐπεί σ᾽ ἐφηύρηκα μοίρᾳ μὲν οὐκ ἐν ἐσϑλᾷ 

1082—1089—1090— 1097. 
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jj βεβῶσαν, ἃ δὲ μέγιστ᾽ ἔβλαστε νόμιμα, τῶνδε 
ἘΝ φερομέναν 109 

ἄριστα τᾷ παιδὸς εὐσεβείᾳ. 

ἄρ᾽. ὦ γυναῖχες, ὀρϑά τ᾽ εἰσηκούσαμεν 
ὀρϑῶς 0' ὁδοιποροῦμεν ἔνϑα χρήξομεν; 
τί δ᾽ ἐξερευνᾷς καὶ τί βουληϑεὶς πάρει; 1100 

4ἴγισϑον ἔνϑ'᾽ ὥκηκεν ἱστορῶ πάλαι. 

ἀλλ᾽ εὖ 9' ἱκάνεις χὠ φράσας ἀξήμιος. 
τίς οὖν ἂν ὑμῶν τοῖς ἔσω φράσειεν ἂν 
ἡμῶν ποϑεινὴν κοινόπουν παρουσίαν; | 

ἥδ᾽, εἰ τὸν ἄγχιστόν γε κηρύσσειν χρεών. 1105 
ἴϑ᾽. ὦ γύναι, δήλωσον εἰσελϑοῦσ᾽ ὅτι 

Φωκῆς ματεύουσ᾽ ἄνδρες Αἰγισϑόν τινες. 

οἴμοι τάλαιν᾽, οὐ δή zo9' ἧς ἠκούσαμεν 

φήμης φέροντες ἐμφανῆ τεχμήρια; 

οὐκ οἶδα τὴν σὴν κληδόν᾽ " ἀλλά μοι γέρων 1110 

ἐφεῖτ᾽ Ὀρέστου Στρόφιος ἀγγεῖλαι πέρι. 
τί δ᾽ ἔστιν, ὦ E£v'; ὥς μ’ ὑπέρχεται φόβος. 

φέροντες αὐτοῦ σμικρὰ λείψαν᾽ ἐν βραχεῖ 
τεύχει ϑανόντος, ὡς ὁρᾷς, κομίξομεν. 

οὗ ᾽γὼ τάλαινα, τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἤδη σαφὲὸῤῤῤ 1115 
πρόχειρον ἄχϑος, ὡς ἔοικε, δέρκομαι. 

εἴπερ τι κλαίεις τῶν Ὀρεστείων καχῶν, 

τόδ᾽ ἄγγος ἴσϑι σῶμα τοὐκείνου στέγον. 

ὦ ξεῖνε, δός vvv, πρὸς ϑεῶν, εἴπερ τόδε 
κέχευϑεν αὐτὸν τεῦχος, εἰς χεῖρας λαβεῖν. 1120 

ὅπως ἐμαυτὴν καὶ γένος τὸ πᾶν ὁμοῦ 

ξὺν τῇδε κλαύσω κἀποδύρωμαι σποδῷ. 

δόϑ᾽ ἥτις ἐστὶ προσφέροντες" οὐ γὰρ ὡς 

ἐν δυσμενείᾳ γ᾽ οὖσ᾽ ἐπαιτεῖται τόδε 
[ἀλλ᾽ ἢ φίλων τις ἢ πρὸς αἵματος φύσιν]. 1125 
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HA. ὦ φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοὶ 
ψυχῆς Ὀρέστου λοιπόν. ὥς σ᾽ ἀπ᾽ ἐλπίδων 3.“ 

οὐχ ὧνπερ ἐξέπεμπον εἰσεδεξάμην. 
νῦν μὲν γὰρ οὐδὲν ὄντα βαστάξω χεροῖν, 

δόμων δέ σ᾽, ὦ παῖ, λαμπρὸν ἐξέπεμψ᾽ ἐγώ. n fa, 

ὡς ὥφελον πάροιϑεν ἐκλιπεῖν βίον, 1131: 

πρὶν ἐς ξένην σὲ γαῖαν ἐχπέμψαι χεροῖν « 

κλέψασα ταῖνδε κἀνασώσασϑαι φόνου, 

ὅπως ϑανὼν £xsw0 τῇ τόϑ᾽ ἡμέρᾳ, 
τύμβου πατρῴου κοινὸν εἰληχὼς μέρος. 1135 

νῦν δ᾽ ἐκτὸς οἴκων κἀπὶ γῆς ἄλλης φυγὰς 

κακῶς ἀπώλου, σῆς κασιγνήτης δίχα, 

κοὔτ᾽ ἐν φίλαισι χερσὶν ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ 

λουτροῖς σ᾽ ἐχόσμησ᾽ οὔτε παμφλέχτου πυρὸς 

ἀνειλόμην, ὡς εἰκός, ἄϑλιον βάρος. 1140 

ἀλλ᾽ ἐν ξέναισι χερσὶ κηδευϑεὶς τάλας 

σμικρὸς προσήκεις ὄγκος ἐν σμικρῷ κύτει. 
οἴμοι τάλαινα τῆς ἐμῆς πάλαι τροφῆς 

ἀνωφελήτου, τὴν ἐγὼ ϑάμ᾽ ἀμφὶ σοὶ 

πόνῳ γλυκεῖ παρέσχον" οὔτε γάρ ποτε 1145 

μητρὸς σύ γ᾽ ἦσϑα μᾶλλον ἢ κἀμοῦ φίλος, 
οὔϑ᾽ οἵ κατ᾽ οἶκον ἦσαν, ἀλλ᾽ ἐγὼ τροφός, 
ἐγὼ δ᾽ ἀδελφὴ σὴ προσηυδώμην ἀεί. 

νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπε ταῦτ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 
ϑανόντι σὺν σοί πάντα γὰρ συναρπάσας 1180 
ϑύελλ᾽ ὅπως βέβηκας. οἴχεται πατήρ" 

τέϑνηκ᾽ ἐγώ cow φροῦδος αὐτὸς εἶ ϑανών᾽" 
γελῶσι δ᾽ ἐχϑροί" μαίνεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 

μήτηρ ἀμήτωρ, ἧς ἐμοὶ σὺ πολλάκις 

φήμας λάϑρᾳ προύπεμπες ὡς φανούμενος 1155 

τιμωρὸς αὐτός. ἀλλὰ ταῦϑ᾽ ὁ δυστυχὴς 

J 
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δαίμων Ó σός τε κἀμὸς ἐξαφείλετο, 

ὅς σ᾽ ὧδέ μοι προύπεμψεν ἀντὶ φιλτάτης 
μορφῆς σποδόν τε καὶ σκιὰν ἀνωφελῆ. 

οἴμοι μοι. 1160 

ὦ δέμας οἰχτρόν. φεῦ φεῦ. 
ὦ δεινοτάτας, οἴμοι μοι, 
πεμφϑεὶς κελεύϑους, φίλταϑ᾽, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας" 

ἀπώλεσας δῆτ᾽, ὦ κασίγνητον κάρα. 

τοιγὰρ σὺ δέξαι w ἐς τὸ σὸν τόδε στέγος, 1165 

τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδέν, ὡς σὺν σοὶ χάτω 

ναίω τὸ λοιπόν" καὶ γὰρ ἡνίκ᾽ ἦσϑ'᾽ ἄνω. 
ξὺν σοὶ μετεῖχον τῶν ἴσων, καὶ νῦν ποϑῶ 

τοῦ σοῦ ϑανοῦσα μὴ ἀπολείπεσϑαι τάφου. 

[τοὺς γὰρ ϑανόντας οὐχ δρῶ λυπουμένους. 1170 

ϑνητοῦ πέφυχας πατρός, ᾿Ηλέκτρα, φρόνει, 

ϑνητὸς δ᾽ Ὀρέστης" ὥστε μὴ λίαν στένε. 
[πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν.] 
φεῦ φεῦ. τί λέξω; ποῖ λόγων ἀμηχανῶν 

ἔλθω; κρατεῖν γὰρ οὐκέτι γλώσσης σϑένω. 1175 

τί δ᾽ ἔσχες ἄλγος; πρὸς τί τοῦτ᾽ εἰπὼν κυρεῖς; 

ἦ σὸν τὸ κλεινὸν εἶδος ᾿Ηλέχτρας τόδε; 
τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνο, καὶ μάλ᾽ ἀϑλίως ἔχον. 

οἴμοι ταλαίνης ἄρα τῆσδε συμφορᾶς. 
οὐ δή ποτ᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφ᾽ ἐμοὶ στένεις τάδε; 
ὦ σῶμ᾽ ἀτίμως κἀϑέως ἐφϑαρμένον. 1181 
οὔτοι ποτ᾽ ἄλλην ἢ ̓ μὲ δυσφημεῖς, ξένε. 

φεῦ τῆς ἀνύμφου δυσμόρου τε σῆς τροφῆς. 

τί δή zov, ὦ ξέν᾽, ὧδ᾽ ἐπισκοπῶν στένεις; 

ὡς οὐκ ἄρ᾽ ἤδη τῶν ἐμῶν οὐδὲν κακῶν. 118 

ἐν τῷ διέγνως τοῦτο τῶν εἰρημένων; 

ὁρῶν σὲ πολλοῖς ἐμπρέπουσαν ἄλγεσιν. 
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καὶ μὴν ὁρᾶς ys παῦρα τῶν ἐμῶν κακῶν. 
καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίω βλέπειν; 

ὁθούνεκ᾽ εἰμὶ τοῖς φονεῦσι σύντροφος 1190 
τοῖς τοῦ; πόϑεν τοῦτ᾽ ἐξεσήμηνας κακόν; 

τοῖς πατρύρ᾽ εἶτα τοῖσδε δουλεύω βίᾳ. 

τίς γάρ σ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε προτρέπει βροτῶν; 

μήτηρ καλεῖται, μητρὶ δ᾽ οὐδὲν ἐξισοῖ. 

τί δρῶσα; πότερα χερσὶν ἢ λύμῃ βίου; 1195 

καὶ χερσὶ καὶ λύμαισι καὶ πᾶσιν κακοῖς. 

οὐδ᾽ οὑπαρήξων οὐδ᾽ ὁ κωλύσων πάρα; 

οὐ δῆϑ᾽ " ὃς ἦν γάρ μοι σὺ προύϑηκχας σποδόν. 

ὦ δύσποτμ᾽, ὡς ὁρῶν σ᾽ ἐποικτίρω πάλαι. 
μόνος βροτῶν vvv ἴσϑ᾽ ἐποικτίρας ποτέ, 1500 
μόνος γὰρ ἥκω τοῖς ἴσοις ἀλγῶν κακοῖς. 

οὐ δή ποϑ᾽ ἡμῖν ξυγγενὴς ἥκεις ποϑέν; 

ἐγὼ φράσαιμ᾽ ἄν, εἰ τὸ τῶνδ᾽ εὔνουν πάρα. » 
ἀλλ᾽ ἐστὴν εὔνουν, ὥστε πρὸς πιστὰς ἐρεῖς. 

μέϑες τόδ᾽ ἄγγος νῦν, ὅπως τὸ πᾶν μάϑηῃς. 1205 

p?) δῆτα πρὸς ϑεῶν τοῦτό μ᾽ ἐργάσῃ, ξένε. 

πείϑου λέγοντι κοὐχ ἁμαρτήδει ποτέ. 

μή. πρὸς γενείου, μὴ ᾿ξέλῃ τὰ φίλτατα. 

οὔ φημ᾽ ἐάσειν. HA. ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ σέϑεν, 
Ὀρέστα, τῆς σῆς εἰ στερήδομαι ταφῆς. 1210 
εὔφημα φώνει" πρὸς δίκης γὰρ οὐ στένεις. 
πῶς τὸν ϑανόντ᾽ ἀδελφὸν οὐ δίκῃ στένω; 

οὔ σοι προσήκει τήνδε προσφωνεῖν φάτιν. 

οὕτως ἄτιμός εἶμι τοῦ τεϑνηκότος: 

ἄτιμος οὐδενὸς σύ" τοῦτο δ᾽ οὐχὶ σόν. 1910 

εἴπερ γ᾽ Ὀρέστου σῶμα βαστάξω τόδε; 
ἀλλ᾽ οὐκ Ὀρέστου, πλὴν λόγῳ γ᾽ ἠσκημένον. 
ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνου τοῦ ταλαιπώρου τάφος; 
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OP. οὐκ ἔστι" τοῦ γὰρ ξῶντος οὐκ ἔστιν τάφος. 
HA. πῶς εἶπας, ὦ παῖ; OP. ψεῦδος οὐδὲν ὧν λέγω. 

ΗΛ. 3 ξῇ yàg ἁνήρ; OP. εἴπερ ἔμψυχός γ᾽ ἐγώ. 1221 

Ἢ γὰρ σὺ κεῖνος: OP. τήνδε προσβλέψασά μου 

E Aree πατρὸς ἔχμαϑ᾽ εἰ σαφῆ λέγω. 

ὦ φίλτατον φῶς. ΟΡ. φίλτατον, συμμαρτυρῶ. 

ἊΝ SW ὦ φϑέγμ᾽, ἀφίκου; OP. μηκέτ᾽ ἄλλοϑεν πύϑη. 

M. HA. ἔχω σε χερσίν; OP. ὡς τὰ λοίπ᾽ ἔχοις ἀεί. 1226 
y^ 1» Hs ὦ φίλταται γυναῖχες, ὦ πολίτιδες. 

d ὁρᾶτ᾽ Ὀρέστην τόνδε, μηχαναῖσι uiv 
Κλ» ϑανόντα, νῦν δὲ μηχαναῖς σεσωσμένον. 

No. XO. ὁρῶμεν, ὦ παῖ, κἀπὶ συμφοραῖσί uou 1930 
γεγηϑὸς ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο. 

E fta. ἰὼ γοναί, ἀν $e 

γοναὶ σωμάτων ἐμοὶ φιλτάτων, 

ἐμόλετ᾽ ἀρτίως. «.«., - - as 
ἐφηύρετ᾽, ἤλϑετ᾽, εἴδεϑ᾽ oUg £yornfeve. νολ:κ 158 

OP. πάρεσμεν" ἀλλὰ σῖγ᾽ ἔχουσα πρόσμενε. 

ΗΛ. τί δ᾽ ἔστιν; 

ΟΡ. σιγᾶν ἄμεινον, μή τις ἔνδοϑεν κλύῃ. 

ΗΛ. ἀλλ᾽ οὐ τὰν "άρτεμν e—— “γα 
τὰν αἰὲν ἀδμήταν, 

τόδε μὲν οὔ ποτ᾽ SEA LN ἕσαι., .,.1340 
"QEON ἔχθος ἔνδονν ed νον (G.S s 

UA yvvoux Pl fs Qt. T ρον T Me ἡ | 
Mn ὅρα γὲ μὲν 8 κἄν vp τῶν ὡς Apre 457v 

ἔνεστιν" εὖ δ᾽ ἔξοισϑα πειραϑεῖσά που. 
HA. ὀτοτοτοτοῖ τοτοῖ, 1245 

- 

ἄνέφέλον ἐπέβαλξς οὔ πῦτε χἄταλύσιμον, 

pu οὐδέ ποτε λησόμενον ἁμέἕέτερον 

1232—1252—1253— 1222. 
ue 4 ENS rq 
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οἷον ἔφυ κακόν. 1250 
ἔξοιδα, παῖ, ταῦτ᾽" ἀλλ᾽ ὅταν παρουσία 
φράξῃ, τότ᾽ ἔργων τῶνδε μεμνῆσϑαν χρεών. 

ὁ πᾶς ἐμοί, 

ὃ πᾶς ἂν πρέποι παρὼν ἐννέπειν |, v.v ' 
τάδε δίκα χρόνος" us vu at ADD ft 
μόλις γὰρ ἔσχον νῦν ἐλεύϑερον στόμα. ἘΠ ΩΣ 

ξύμφημι κἀγώ" τοιγαροῦν σῴξου τόδε. PL: 
τί δρῶσα; A τ — 
οὗ μή ̓ στι καιρὸς μὴ μαχρὰν βούλου λέγειν. 
τίς οὖν ἂν ἀξίαν - deos | 1260 

y& σοῦ πεφηνότος 

μεταβάλοιτ᾽ ἂν ὧδε σιγὰν λόγων; 

ἐπεί 656 νῦν ἀφράστως 

ἀέλπτως τ᾽ ἐσεῖδον. 

τότ᾽ εἶδες, ὅτε ϑεοί μ᾽ ἐπώτρυναν μολεῖν 
“ιν. “νον εν., 

ἔφρασας ὑπερτέραν 1265 

τᾶς πάρος ἔτι χάριτος, εἴ 65 ϑεὸς ἑπόρισεν 

ἁμέτερα πρὸς μέλαϑρα᾽ δαιμόνιον ^useteto 
αὐτὸ τίϑημ᾽ ἐγώ. 1270 

τὰ μέν σ᾽ ὀκνῶ χαίρουσαν εἰργαϑεῖν, và δὲ 
δέδοικα λίαν ἡδονῇ νικωμένην. 

ἰὼ χρόνῳ μακρῷ φιλτάταν δὲὸν eqs. 
ἐπαξιώσας ὧδέ μοι φανῆναι, 
μή τί us, πολύπονον ὧδ᾽ ἰδὼν 1215 

ví μὴ ποήσω; HA. μή μ᾽ ἀποστερήσῃς 
τῶν σῶν προσώπων ἁδονὰν μεϑέσϑαι. “με, 

ἦ κάρτα κἂν ἄλλοισι ϑυμοίμην ἰδών. 
ξυναινεῖφς; OP. ví μὴν οὔ; 1280 
ὦ φίλαι, ἔκλυον ἃν ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἤλπισ᾽ αὐδάν, 
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οὐδ᾽ ἂν ἔσχον ὀργὰν 
ἄναυδον οὐδὲ σὺν βοᾷ κλύουσα, 
τάλαινα. νῦν δ᾽ ἔχω G&' προυφάνης Óà 1585 
φιλτάταν ἔχων πρόσοψιν, 

ἃς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἐν κακοῖς λαϑοίμαν. 

τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες, 

καὶ μήτε μήτηρ ὡς κακὴ δίδασκέ μὲ 

μήϑ᾽ ὡς πατρῴαν κτῆσιν Αἴγισϑος δόμων 1290 

ἀντλεῖ, τὰ δ᾽ ἐχχεῖ, τὰ δὲ διασπεέίρει zc 7 
χρόνου γὰρ ἄν σοι καιρὸν ἐξείργοι Aóyog. 

ἃ δ᾽ ἁρμόσει μοι τῷ παρόντι νῦν χρόνῳ 

σήμαιν᾽, ὅπου φανέντες ἢ κεκρυμμένοι 

γελῶντας ἐχϑροὺς παύσομεν τῇ νῦν ὁδῷ. 129 
οὕτω δ᾽ ὅπως μήτηρ σε μὴ ᾿πιγνώσεται 
φαιδρῷ προσώπῳ νῶν ἐπελθόντοιν δόμους" 

ἀλλ᾽ ὡς ἐπ᾽ ἄτῃ τῇ μάτην λελεγμένῃ 
στέναξ᾽" ὅταν γὰρ εὐτυχήσωμεν. τότε 
χαίρειν παρέσται καὶ γελᾶν ἐλευϑέρως. 1800 

ἀλλ᾽ ὦ κασίγνηϑ', ὧδ᾽ ὅπως καὶ σοὶ φίλον 
καὶ τοὐμὸν ἔσται τῇδ᾽ * ἐπεὶ τὰς ἡδονὰς 

πρὸς σοῦ λαβοῦσα κοὐκ ἐμὰς ἐχτησάμην, 

κοὐδ᾽ ἄν σὲ λυπήσασα δεξαίμην βραχὺ 

αὐτὴ μέγ᾽ εὑρεῖν κέρδος" οὐ γὰρ ἂν καλῶς 1805 
ὑπηρετοίην τῷ παρόντι δαίμονι. 

ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν τἀνϑένδε, πῶς γὰρ οὔ; κλύων 

ὁθούνεκ᾽ Αἴγισϑος μὲν οὐ κατὰ στέγας. 
μήτηρ δ᾽ ἐν οἴκοις" ἣν σὺ μὴ δείσῃς mo9" ὡς 
γέλωτι τοὐμὸν φαιδρὸν ὄψεται κάρα. 1810 
ἷσός τε γὰρ παλαιὸν ἐντέτηκέ μοι, 

κἀπεί σ᾽ ἐσεῖδον, οὔ ποτ᾽ ἐκλήξω χαρᾷ 
δαχρυρροοῦσα᾽" πῶς γὰρ ἂν λήξαιμ᾽ ἐγώ, 
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ἥτις μιᾷ σὲ τῇδ᾽  0À04ó9  qu£oc 
καὶ ξῶντ᾽ ἐσεῖδον; εἴργασαι δέ μ᾽ ἄσκοπα' 18315 
ὥστ᾽ εἰ πατήρ μοι ξῶν ἵκοιτο, μηκέτ᾽ ἂν 

τέρας νομίξειν αὐτό, πιστεύειν δ᾽ ὁρᾶν. 
ὅτ᾽ οὖν τοιαύτην ἡμὶν ἐξήκεις 60óv, 
ἄρχ᾽ αὐτὸς ὥς ὅσοι ϑυμός. ὡς ἐγὼ μόνη 

οὐκ ἂν δυοῖν ἥμαρτον" ἢ γὰρ ἂν καλῶς 1820 

ἔσωσ᾽ ἐμαυτὴν ἢ καλῶς ἀπωλόμην. 

σιγᾶν ἐπήνεσ᾽ ὡς ém ἐξόδῳ κλύω 
τῶν ἔνδοϑεν χωροῦντος. HA. εἴσιτ᾽, ὦ ξένοι, 
ἄλλως τε καὶ φέροντες οἷ᾽ ἂν οὔτε τις 

δόμων ἀπώσαιτ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἡσϑείη λαβών. 1825 
ὦ πλεῖστα μῶροι καὶ φρενῶν τητώμενοι,6 ι ( κ΄ 
πότερα παρ᾽ οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσϑ' ἔτι 

ἢ νοῦς ἔνεστιν οὔτις ὑμὶν ἐγγενής, 

ὅτ᾽ οὐ παρ᾽ αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖσιν κακοῖς 
τοῖσιν μεγίστοις ὄντες οὐ γιγνώσκετε; 1380 

ἀλλ᾽ εἰ σταϑμοῖσι τοῖσδε μὴ ᾿κύρουν ἐγὼ 
πάλαι φυλάσσων, ἦν ἂν ὑμὶν ἐν δόμοις 
τὰ δρώμεν᾽ ὑμῶν πρόσϑεν ἢ τὰ σώματα" 
νῦν δ᾽ εὐλάβειαν τῶνδε προυϑέμην ἐγώ. 
x«i νῦν ἀπαλλαχϑέντε τῶν μακρῶν λόγων 1335 

xci τῆς ἀπλήστου τῆσδε σὺν χαρᾷ βοῆς 

εἴσω παρέλϑεϑ'᾽, ὡς τὸ μὲν μέλλειν κακὸν 
ἐν τοῖς τοιούτοις ἔστ᾽, ἀπηλλάχϑαι δ᾽ ἀκμή. 
πῶς οὖν ἔχει τἀντεῦϑεν εἰσιόντι μοι; 
καλῶς" ὑπάρχει γάρ 65 μὴ γνῶναί τινα.  — 1340 
ἤγγειλας, ὡς ἔοικεν, ὡς τεϑνηκότα. 

εἷς τῶν ἐν “Διδου μάνϑαν᾽ ἐνθάδ᾽ ὧν ἀνήρ. 
χαίρουσιν ἐν τούτοισιν; ἢ τίνες λόγοι; 
τελουμένων εἴποιμ᾽ ἄν" ὡς δὲ νῦν ἔχει, 
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καλῶς và κείνων πάντα, καὶ τὰ μὴ καλῶς. 1345 

HA. τίρ οὗτός ἐστ᾽, ἀδελφέ; πρὸς ϑεῶν φράσον. 

OP. οὐχὶ ξυνίης; HA. οὐδέ γ᾽ ἐς ϑυμὸν φέρω. 

ΟΡ. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτῳ μ᾽ ἔδωκας εἰς χέρας ποτέ; 
» dA. ποίῳ; τί φωνεῖς; OP. οὗ τὸ Φωκέων πέδον 

ὑπεξεπέμῳφϑην σῇ προμηϑίαᾳ χεροῖν. 1350 

HA. ἢ χεῖνος οὗτος, ὅν ποτ᾽ ἐκ πολλῶν ἐγὼ 
μόνον προσηῦρον πιστὸν ἐν πατρὸς φόνῳ; 

OP. ὅδ᾽ ἐστί: μή μ’ ἔλεγχε πλείοσιν λόγοις. 

ἨΔ. ὦ φίλτατον φῶς. ὦ μόνος σωτὴρ δόμων 
ρονθλν ᾿Δγαμέωνονος, πῶς ἦλϑες; ἦ σὺ κεῖνος εἶ, 1355 
(rd ὃς τόνδε κἄμ᾽ ἔσωσας ἐκ πολλῶν πόνων; 

| / 6 gea uiv χεῖρες, ἥδιστον δ᾽ ἔχων 

ποδῶν ὑπηρέτημα, πῶς οὕτω πάλαι 

j ξυνών μ᾽ ἔληϑες οὐδ᾽ ἔφαινες, ἀλλά us 
Ber diee λόγοις ἀπώλλυς, ἔργ᾽ ἔχων ἥδιστ᾽ ἐμοί; 1360 
E. ἐλενζωζοχαῖρ᾽, ὦ πάτερ᾽ πατέρα γὰρ εἰσορᾶν δοκῶ" 
θοῷ edrhoto'- ἴσϑι δ᾽ ὡς μάλιστά σ᾽ ἀνθρώπων ἐγὼ 

ἤχϑηρα κἀφίλησ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. 
ΠΑΙ͂. ἀρκεῖν δοκεῖ uow τοὺς γὰρ ἐν μέσῳ λόγους 

πολλαὶ κυκλοῦνται νύκτες ἡμέραι τ᾽ ἴσαι, 1365 
«t ταῦτά σοι δείξουσιν, ᾿Ηλέκτρα, σαφῆ. 

σφῶν δ᾽ ἐννέπω ᾽γὼ τοῖν παρεστώτοιν ὅτι 
νῦν καιρὸς ἔρδειν" νῦν Κλυταιμνήστρα μόνη, 

νῦν οὔτις ἀνδρῶν ἔνδον" εἰ δ᾽ ἐφέξετον, 
φροντίξεϑ᾽ ὡς τούτοις τε καὶ cogorígoig 1810 

ἄλλοισι τούτων πλείοσιν μαχούμενοι. 

ΟΡ, οὐκοῦν μακρῶν ἔϑ᾽ ἡμὶν οὐδὲν ἂν λόγων, 
Πυλάδη, τόδ᾽ εἴη τοὔργον, ἀλλ᾽ ὅσον τάχος 

χωρεῖν ἔσω, πατρῷα προσχύσανϑ' ἕδη 
ϑεῶν, ὅσοιπερ πρόπυλα ναίουσιν τάδε. 1870 

"bot 

4 QA et 
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HA. ἄναξ "4mxoAAov, ἵλεως αὐτοῖν κλύε 

ΧΟ. 

| HA. 

XO. 

XO. 

KA. 

HA. 

ἐμοῦ τε πρὸς τούτοισιν, ἥ δε πολλὰ δὴ 

ἀφ᾽ ὧν ἔχοιμι λιπαρεῖ προύστην χερί. 
νῦν δ᾽, à xsv "άπολλον, ἐξ οἵων ἔχω 
αἰτῶ, προπίτνω, λίσσομαι, γενοῦ πρόφρων 1380 

ἡμῖν ἀρωγὸς τῶνδε τῶν βουλευμάτων, 

καὶ δεῖξον ἀνθρώποισι τἀπιτίμια 
τῆς δυσσεβείας οἷα δωροῦνται Oo. ; 
ἴδεϑ᾽ ὅποι προνέμεται "Queue σιν, etm 0T 
τὸ δυσέριστον αἷμα φυσῶν "Age. Dado 1385 

βεβᾶσιν ἄρτε δωμάτων ὑπόστεγοι 

μετάδρομοι κακῶν πανουργημάτων ἄφυκτοι κύνες, 
ὥστ᾽ οὐ μακρὰν ἔτ᾽ ἀμμενεῖ ὅὅγνν (δννυ ἔνι, ἔκ. 
τοὐμὸν φρενῶν ὄνειρον αἰωρούμενον. 1890 

παράγεται γὰρ ἐνέρων 

δολιόπους ἀρωγὸς εἴσω στέγας, 

ἀρχαιόπλουτα πατρὸς εἰς ἑδώλια, BAM" — Ἢ...) t 

v 
μι. 

νεακόνητον αἷμα χειροῖν ἔχων ὁ Μαίας δὲ παῖς ΠΩ, 

Ἑρμῆς σφ᾽ ἄγει δόλον σκότῳ 1396 ἤνωα, 
κρύψας πρὸς αὐτὸ τέρμα κοὐκέτ᾽ ἀμμένει. 
ὦ φίλταται γυναῖκες, ἅνδρες αὐτίκα 

τελοῦσι τοὔργον" ἀλλὰ σῖγα πρόσμενε. 

πῶς δή; τί νῦν πράσσουσιν; ἨΔ. ἣ μὲν ἐς τάφον 
λέβητα κοσμεῖ, τὼ δ᾽ ἐφέστατον πέλας. 1401 

σὺ δ᾽ ἐχτὸς ἧξας πρὸς τί; ΗΛ. φρουρήσουσ᾽ ὅπως 
Αἴγισϑος ἡμᾶς μὴ λάϑῃ μολὼν ἔσω. 
αἰαῖ. ἰὼ στέγαι 

φίλων ἔρημοι, τῶν δ᾽ ἀπολλύντων πλέαι. 140 

βοᾷ τις ἔνδον" οὐκ ἀκούετ᾽, ὦ φίλαι; 
1384— 1390 — 1391—1397. 

1398—1421 — 1422—1441. 

^ Ü 

SOoPHOCLES. 7 
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ΧΟ. ἤκουσ᾽ ἀνήκουστα δύστανος, ὥστε φρῖξαι. 

ΚΛ, οἴμοι τάλαιν᾽" Αἴγισϑε, ποῦ ποτ᾽ ὧν κυρεῖς; 
A. ἐδοὺ μάλ᾽ αὖ ϑροεῖ τις. ΚΛ. ὦ τέκνον τέκνον, 1410 

TU NUN οἴκτιρε τὴν τεκοῦσαν. HA. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ σέϑεν 
Mv ὠκτίρεϑ'᾽ οὗτος οὐδ᾽ ὃ γεννήσας πατήρ. 
.-- XO. ὦ πόλις, ὦ γενεὰ τάλαινα, νῦν δὲ NT 

μοῖρα καϑαμερία φϑένειν ἔχει. (uoob-b- ^ 1414 

4. 98 KA. ὦμοι πέπληγμαι. HA. παῖσον, εἰ σϑένεις, διπλῆν. 

KA. ὥμοι μάλ᾽ αὖϑις. HA. εἰ γὰρ «Αἰγίσϑῳ 9' ὁμοῦ. 
XO. τελοῦσ᾽ ἀραί" ξῶσιν οἱ γᾶς ὑπαὶ κείμενοι. 

Wo Ap CE ME ov γὰρ αἷμ᾽ ὑπεξαιροῦσι τῶν 1420 

κτανόντων ol πάλαι Quvóvcsg. 

καὶ μὴν πάρεισιν olÓs* φοινέα δὲ χεὶρ 
UR € AF" στάξει ϑυηλῆς "4osog, οὐδ᾽ ἔχω ψέγειν. 

A. Ὀρέστα, πῶς κυρεῖτε; OP. τἀν δόμοισι μὲν 
καλῶς, ᾿Ζπόλλων εἰ καλῶς ἐθέσπισεν. 1425 

HA. τέϑνηκεν ἡ τάλαινα; OP. μηκέτ᾽ ἐκφοβοῦ 

μητρῷον ὥς os λῆμ᾽ ἀτιμάσει ποτέ. 
H A. —-——wu4wWw.- 

εν IUe XEM 

λων 

"Δ 

ΟΡ. Wu M ILU VEA) oU I NJ ue 

XO. moecac)s: λεύσσω γὰρ AlyuGDov ἐκ προδήλου. 

OB. vzv-v2u-vzu. 
HA. ὦ παῖδες, οὐκ ἄψορρον; OP. εἰσορᾶτέ που 1430 

τὸν ἄνδρ᾽; ΗΛ. ἐφ᾽ ἡμῖν οὗτος ἐκ προαστίου 
χωρεῖ γεγηϑὼς 2 v-v2v-. 

XO. βᾶτε κατ᾽ ἀντιϑύρων ὅσον τάχιστα, 
νῦν, τὰ πρὶν εὖ ϑέμενοι, τάδ᾽ ὡς πάλιν. 1484 

OP. ϑάρδει" τελοῦμεν. HA. 5 νοεῖς ἔπειγέ νυν. 

OP. καὶ δὴ βέβηκα. ΗΛ. τἀνϑάδ᾽ ἂν μέλοιτ᾽ ἐμοί, 
XO. διε ὠτὸς ἂν παῦρά γ᾽ ὡς ἠπίως ἐννέπειν 



LU 
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AI. 
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πρὺς ἄνδρα τόνδε συμφέροι, λαϑραῖον ὡς 1440 

ὀρούσῃ πρὸς δίκας ἀγῶνα. 

ΑἸΤΊΣΘΟΣ. 
τίς οἶδεν ὑμῶν ποῦ zo9' οἵ Φωκῆς ξένοι, 
ote φασ᾽ Ὀρέστην ἡμὶν ἀγγεῖλαι βίον 

λελοιπόϑ᾽ ἱππικοῖσιν ἐν ναυαγίοιο; 
σέ τοι, σὲ κρίνω, ναὶ σέ, τὴν ἐν τῷ πάρος 1440 
χρόνῳ ϑρασεῖαν" ὡς μάλιστα σοὶ μέλειν 
οἶμαι, μάλιστα δ᾽ ἂν κατειδυῖαν φράσαι. 
ἔξοιδα πῶς γὰρ οὐχί; συμφορᾶς γὰρ ἂν 

ἔξωϑεν εἴην τῶν ἐμῶν τῆς φιλτάτης. 
ποῦ δῆτ᾽ ἂν εἶεν οἱ ξένοι; δίδασκέ με. 1450 

ἔνδον" φίλης γὰρ προξένου κατήνυσαν. 

ἦ καὶ ϑανόντ᾽ ἤγγειλαν ὡς ἐτητύμως; Ju] 
οὔκ, ἀλλὰ κἀπέδειξαν, οὐ λόγῳ μόνον. 

πάρεστ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν ὥστε κἀμφανῆ μαϑεῖν; 

πάρεστι δῆτα, καὶ μάλ᾽ ἄξηλος ϑέα. 1455 
ἢ πολλὰ χαίρειν μ᾽ εἶπας οὐκ εἰωϑότως. 
χαίροις ἄν, εἴ σοι χαρτὰ τυγχάνοι τάδε. 

σιγᾶν ἄνωγα κἀναδεικνύναι πύλας 

πᾶσιν Μυκηναίοισιν ᾿Δργείοις 9' δρᾶν, 
ὡς εἴ τις αὐτῶν ἐλπίσιν κεναῖς πάρος 1460 

ἐξήρετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, νῦν ὁρῶν νεκρὸν 
στόμια δέχηται τἀμὰ μηδὲ πρὸς βίαν 

ἐμοῦ κολαστοῦ προστυχὼν φύσῃ φρένας. 

καὶ δὴ τελεῖται τἀπ᾽ ἐμοῦ" τῷ γὰρ χρόνῳ 

νοῦν ἔσχον, ὥστε συμφέρειν τοῖς χρείσσοσιν. 

ὦ Ζεῦ, δέδορκα φάσμ᾽ ἄνευ ϑεοῦ μὲν οὐ . 1466 
πεπτωκός" εἰ δ᾽ ἔπεστι νέμεσις, οὐ λέγω. 

χαλᾶτε πᾶν χάλυμμ᾽ ἀπ᾽’ ὀφϑαλμῶν, ὕπως 
τὸ συγγενές τοι κἀπ᾽ ἐμοῦ ϑρήνων τύχῃ. 

η Ἔ 
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OP. 

AI. 

OP. 

AT. 

OP. 

AT. 

OP. 
AT. 
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αὐτὸς σὺ βάσταξ᾽" οὐκ ἐμὸν τόδ᾽, ἀλλὰ σόν, 

τὸ ταῦϑ᾽ ὁρᾶν τε καὶ προσηγορεῖν φίλως. 1471 
ἀλλ᾽ εὖ παραινεῖς κἀπιπείσομαι" σὺ δέ, 
εἴ που κατ᾽ oixóv μοι Κλυταιμνήστρα, κάλει. 
αὕτη πέλας σοῦ" μηκέτ᾽ ἄλλοσε σκόπει. 
οἶμοι, τέ λεύσσω; OP. τίνα φοβεῖ; τίν᾽ ἀγνοεῖς; 
τίνων ποτ᾽ ἀνδρῶν ἐν μέσοις ἀρχυστάτοις 1416 

πέπτωχ᾽ ὁ τλήμων; OP. οὐ γὰρ αἰσϑάνει πάλαι 
ξῶντας ϑανοῦσιν oUvsx ἀνταυδᾷς ἴσα; 

οἴμοι, ξυνῆκα oet οὐ γὰρ &c9' ὅπως 

ὅδ᾽ οὐκ Ὀρέστης £69" ὃ προσφωνῶν ἐμέ. 1480 
καὶ μάντις ὧν ἄριστος ἐσφάλλου πάλαι. 

ὄλωλα δὴ δείλαιος. ἀλλά μοι πάρες 
κἂν σμικρὸν εἰπεῖν. ἨΛ. μὴ πέρα λέγειν ἔα 

πρὸς ϑεῶν, ἀδελφέ, μηδὲ μηκύνειν Aóyove. 

[τί γὰρ βροτῶν ἂν σὺν κακοῖς μεμιγμένων 1485 

ϑνήσκειν ὁ μέλλων τοῦ χρόνου κέρδος φέροι; 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα κτεῖνε καὶ κτανὼν πρόϑες 
ταφεῦσιν, ὧν τόνδ᾽ εἰκός ἐστι τυγχάνειν, 
ἄποπτον ἡμῶν" ὡς ἐμοὶ τόδ᾽ ἂν κακῶν 

μόνον γένοιτο τῶν πάλαι λυτήριον. 1490 
χωροῖς ἂν εἴσω σὺν τάχει" λόγων γὰρ οὐ 

νῦν ἐστιν ἁγών, ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι. 

τί δ᾽ ἐς δόμους ἄγεις με; πῶς, τόδ᾽ εἰ καλὸν 

τοὔργον, σκότου δεῖ κοὐ πρόχειρος εἶ χτανεῖν; 
μὴ τάσδε" χώρει δ᾽ ἔνϑαπερ κατέχτανες 149 

πατέρα τὸν ἀμόν, ὡς ἂν ἐν ταὐτῷ ϑάνῃς. 
4 πᾶσ᾽ ἀνάγκη τήνδε τὴν στέγην ἰδεῖν 
τά T ὄντα καὶ μέλλοντα Πελοπιδῶν κακά; 

τὰ γοῦν σ᾽" ἐγώ σοι μάντις εἰμὶ τῶνδ᾽ ἄκρος. 
ἀλλ᾽ οὐ πατρῴαν τὴν τέχνην ἐχόμπασας. 100 
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πόλλ᾽ ἀντιφωνεῖς, ἡ δ᾽ ὁδὸς βραδύνεται. 
ἀλλ᾽ ἕρφ᾽. ΑἸ. ὑφηγοῦ. OP. col βαδιστέον πάρος. 
ἦ μὴ φύγω σε; OP. μὴ μὲν οὖν x«9' ἡδονὴν 
ϑάνῃς" φυλάξαι δεῖ ue τοῦτό cou πικρόν. 

[χρῆν δ᾽ εὐϑὺς εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσιν δίκην, 1505 
ὅστις πέρα πράσσειν τι τῶν νόμων ϑέλει, 
κτείνειν" τὸ γὰρ πανοῦργον οὐκ ἂν ἦν πολύ. 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Δτρέως, ὡς πολλὰ παϑὸν 
δι᾿ ἐλευϑερίας μόλις ἐξῆλϑες 

τῇ νῦν δρμῇ τελεωϑέν. 1510 
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[APIZTOGANOTE lTPAMMATIKOT] 
ὙΠΟΘΕΣΙΣ OIAIIOAOX TTPANNOT, 

“Διπὼν Κόρινϑον Οἰδίπους. πατρὸς νόϑος 
πρὸς τῶν ἁπάντων λοιδορούμενος ξένος. 
ἦλϑεν πυϑέσϑαι Πυϑικῶν ϑεσπισμάτων, 
ξητῶν ξαυτὸν καὶ γένους φυτοσπόρον. 
εὑρὼν δὲ τλήμων ἐν στεναῖς ἁμαξιτοῖς 
ἄκων ἔπεφνε “άιον γεννήτορα. 
Σφιγγὸς δὲ δεινῆς ϑνήσιμον λύσας μέλος 
ἤσχυνε μητρὸς ἀγνοουμένης λέχος. 
λοιμὸς δὲ Θήβας εἷλε καὶ νόσος μακρά. 
Κρέων δὲ πεμφῳϑεὶς Δελφικὴν πρὸς ἑστίαν, 
ὕπως πύϑηται τοῦ κακοῦ παυστήριον, 
ἤκουσε φωνῆς μαντικῆς ϑεοῦ πάρα, 
τὸν “αΐειον ἐκδικηϑῆναι φόνον. 
ὅϑεν μαϑὼν ἑαυτὸν Οἰδίπους τάλας 
πόρπαισι δισσὰς ἐξανάλωσεν κόρας. 
αὐτὴ δὲ μήτηρ ἀγχόναις διώλετο. 

ΔΙΑ TI ΤΎΡΑΝΝΟΣ EIIITETPAIITATI. 
O TTPANNOZ ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἐπὶ διακρίσει ϑατέρου 

ἐπιγέγραπται. χαριέντως δὲ ΤΥΡΑ͂ΝΝΟΝ ἁπλῶς τινες 
αὐτὸν ἐπιγράφουσιν, ὡς ἐξέχοντα πάσης τῆς Σοφοκλέους 
ποιήσεως. καίπερ ἡττηϑέντα ὑπὸ Φιλοκλέους. ὥς φησι 41ι:- 
καίαρχος. εἰσὶ δὲ καὶ οὗ IIPOTEPON, οὐ TTPANNON, 
αὐτὸν ἐπιγράφοντες διὰ τοὺς χρόνους τῶν διδασκαλιῶν καὶ 
διὰ τὰ πράγματα" ἀλήτην γὰρ καὶ πηρὸν Οἰδίποδα τὸν ἐπὶ 
Κολωνῷ εἰς τὰς ᾿ϑήνας ἀφικνεῖσθαι. ἴδιον δέ τι πεπόν- 
ϑασιν of us0' Ὅμηρον ποιηταί, τοὺς πρὸ τῶν Τρωικῶν 
βασιλεῖς τυράννους προσαγορεύοντες, ὀψέ ποτε τοῦδε τοῦ 
ὀνόματος εἰς τοὺς Ἕλληνας διαδοϑέντος, κατὰ τοὺς oyi- 
λόχου χρόνους, καϑάπερ ἹἹππίας ὃ σοφιστής φησιν. Ὅμηρος 
γοῦν τὸν πάντων παρανομώτατον Ἔχετον βασιλέα φησὶ καὶ 
οὐ τύραννον" (O0. c 85) 
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Εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα. 
προσαγορευϑῆναν δέ φασι τὸν τύραννον ἀπὸ τῶν Τυρρη- 
νῶν" χαλεποὺς γάρ τινας περὶ λῃστείαν τούτους γενέσϑαι. 
ὅτε δὲ νεώτερον τὸ τοῦ τυράννου ὄνομα δῆλον. οὔτε γὰρ 
Ὅμηρος οὔτε Ἡσίοδος οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν παλαιῶν 
τύραννον ἐν τοῖς ποιήμασιν ὀνομάζει. ὃ δὲ ᾿Δριστοτέλης. ἐν 
Κυμαίων πολιτείᾳ τοὺς τυράννους φησὶ τὸ πρότερον αἰσυ- 
μνήτας προσαγορεύεσθαι" εὐφημότερον γὰρ ἐκεῖνο τοὔνομα. 

AAAQX. 
Ὁ Τύραννος Οἰδίπους πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ iv τῷ 

Κολωνῷ ἐπιγέγραπται. τὸ κεφάλαιον δὲ τοῦ δράματος γνῶσις 
τῶν ἰδίων κακῶν Οἰδίποδος πήρωσίς τε τῶν ὀφθαλμῶν καὶ 
δι᾿ ἀγχόνης ϑάνατος ᾿Ἰοκάστης. 

ΧΡΗΣΜΟΣ O AOOEIZ AAIQ; T9; ΘΗΒΑΊΙΘΩΙι. 
Adis “αβδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς. 
δώσω τοι φίλον víóv' ἀτὰρ πεπρωμένον ἐστὶ 
σοῦ παιδὸς χείρεσσι λιπεῖν φάος. ὡς γὰρ ἔνευσε 
Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας, 
οὗ φίλον ἥρπασας vióv: ὃ δ᾽ ἠὔξατό σοι τάδε πάντα. 

TO AINITMA ΤῊΣ ΣΦΙΓΓῸΣ. 
Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνή, 
καὶ τρίπον᾽" ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
ἑρπετὰ κινεῖται ἀνά τ᾽ αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, 
ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 

ΛΥ͂ΣΙΣ TOY ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ. 
Κλῦϑι καὶ οὐκ ἐθέλουσα, κακόπτερε Μοῦσα ϑανόντων, 
φωνῆς ἡμετέρης σὸν τέλος ἀμπλακίης. 
ἄνϑρωπον κατέλεξας, ὃς ἡνίκα γαῖαν ἐφέρπει., 
πρῶτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἐκ λαγόνων" 
γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόδα βάκτρον ἐρείδει, 
αὐχένα φορτίζων., γήραϊ καμπτόμενος. 

p—— 
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OIAHIOTZ. 
Ὦ, τέχνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή, 
τίνας ποϑ᾽ ἔδρας τάσδε μοι ϑοάξετε 

ἱχτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; 

πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμει, 
ὁμοῦ δὲ παιάνων vs καὶ στεναγμάτων" 
ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων, τέκνα, 

ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλήλυϑα, 
ὃ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος. 

ἀλλ᾽ ὦ γεραιέ, φράζ᾽, ἐπεὶ πρέπων ἔφυς 
πρὸ τῶνδε φωνεῖν. τίνι τρόπῳ καϑέστατε, 

δείσαντες ἢ στέρξαντες; ὡς ϑέλοντος ἂν 

ἐμοῦ προσαρκεῖν πᾶν" δυσάλγητος γὰρ ἂν 

εἴην τοιάνδε μὴ οὐ κατοικτίρων ἕδραν. 

ΤΕΡΕΥΣ. 
ἀλλ᾽ à κρατύνων Οἰδίπους χώρας ἐμῆς, 
ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίκοι προσήμεϑα 
βωμοῖσι τοῖς σοῖς" o? μὲν οὐδέπω μακρὰν 

πτέσϑαι σϑένοντες, οἱ δὲ σὺν γήρᾳ βαρεῖς 

ἱερῆς, ἐγὼ μὲν Ζηνός, ov δ᾽ ἐπ’ ἠϑέων 

λεχτοί" τὸ δ᾽ ἄλλο φῦλον ἐξεστεμμένον 
ἀγοραῖσι ϑακεῖ πρός vs Παλλάδος διπλοῖς 

ναοῖς ἐπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ τε μαντείᾳ σποδῷ. 
πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν 
ἤδη σαλεύει κἀνακουφίσαι κάρα 

10 

20 
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βυϑῶν ἔτ᾽ οὐχ οἵα vs φοινίου σάλου, 
φϑίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χϑονός, 

φϑίνουσα δ᾽ ἀγέλαις βουνόμοις τόκοισί τε 

ἀγόνοις γυναικῶν" ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 

δκήψας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχϑιστος, πόλιν, 

ὑφ᾽ οὗ χενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ᾽ 
“Διδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται. 

ϑεοῖσι μέν νυν, οὐκ ἰσούμενόν σ᾽ ἐγὼ 
οὐδ᾽ οἵδε παῖδες ἁξόμεσϑ᾽ ἐφέστιοι, 

ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ἔν τε συμφοραῖς βίου 
κρίνοντες ἔν ve δαιμόνων συναλλαγαῖς" 
ὅς γ᾽ ἐξέλυσας ἄστυ Καδμεῖον μολὼν 

σκληρᾶς ἀοιδοῦ δασμὸν ὃν παρείχομεν, 

καὶ ταῦϑ'᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἐξειδὼς πλέον 
οὐδ᾽ ἐχδιδαχϑείς, ἀλλὰ προσϑήκῃ ϑεοῦ 

λέγει νομίξεν 9' ἡμὶν ὀρϑῶσαι fov: 

νῦν τ΄, ὦ κράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου χάρα, 
ἱχετεύομέν Gs πάντες οἵδε πρόστροποι 

ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν ἡμίν, εἴτε του ϑεῶν 
φήμην ἀκούσας εἴτ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρὸς οἶσϑά του" 

ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι καὶ τὰς ξυμφορὰς 

ξώσας ὁρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων. 

(9, ὦ βροτῶν ἄριστ᾽, ἀνόρϑωσον πόλιν, 
ἴϑ᾽, εὐλαβήϑηϑ᾽ " ὡς σὲ νῦν μὲν ἥδε γῆ 
σωτῆρα κλήξει τῆς πάρος προϑυμίας" 

ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεϑα 
στάντες τ᾽ ἐς ὀρϑὸν καὶ πεσόντες ὕστερον, 
ἀλλ᾽ ἀσφαλείᾳ τήνδ᾽ ἀνόρϑωσον πόλιν" 
ὄρνιϑι γὰρ καὶ τὴν τότ᾽ αἰσίῳ τύχην 
παρέσχες ἡμῖν, καὶ τανῦν ἴσος γενοῦ. 

ὡς εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς, ὥσπερ κρατεῖς, 
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ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κενῆς κρατεῖν" 55 

ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς 

ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω. 

ὦ παῖδες οἰκτροί, γνωτὰ κοὐκ ἀγνῶτά μοι 

προσήλϑεϑ᾽ ἱμείροντεφ᾽ εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 
νοσεῖτε πάντες, καὶ νοσοῦντες, ὡς ἐγὼ 60 

οὐκ ἔστιν ὑμῶν ὅστις ἐξ ἴσου νοσεῖ. 

τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν᾽ ἔρχεται 
μόνον καϑ᾽ αὑτὸν κοὐδέν᾽ ἄλλον, ἡ δ᾽ ἐμὴ 

ψυχὴ πόλιν τε κἀμὲ καὶ σ᾽ ὁμοῦ στένει. 

ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ᾽ ivóóvva μ᾽ ἐξεγείρετε,  θὅ 
ἀλλ᾽ ἴστε πολλὰ μέν us δακρύσαντα δή, 

πολλὰς δ᾽ ὁδοὺς ἐλϑόντα φροντίδος πλάνοις. 

ἣν δ᾽ εὖ σκοπῶν ηὕρισκον ἴασιν μόνην, 
ταύτην ἔπραξα" παῖδα γὰρ Μενοικέως 
Κρέοντ᾽, ἐμαυτοῦ γαμβρόν, ἐς và Πυϑικχὰλ Τὸ 

ἔπεμψα Φοίβου δώμαϑ᾽, ὡς πύϑοιϑ᾽ ὅ τι 
δρῶν ἢ τί φωνῶν τήνδε ῥυσοίμην πόλιν. 

καί μ᾽ ἦμαρ ἤδη ξυμμετρούμενον χρόνῳ . 
λυπεῖ ví πράσσει" τοῦ γὰρ εἰκότος πέρα 

ἄπεστι πλείω τοῦ καϑήκοντος χρόνου. 75 

ὅταν δ᾽ ἵκηται, τηνικαῦτ᾽ ἐγὼ κακὸς 
μὴ δρῶν ἂν εἴην πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν δηλοῖ ϑεός. 
ἀλλ εἰς καλὸν σύ τ᾽ εἶπας οἵδε τ᾽ ἀρτίως 

Κρέοντα προσστείχοντα σημαίνουσί μοι. 

ὦναξ "AnoAAov, εἰ γὰρ ἐν τύχῃ γέ τῷ 80 
σωτῆρι βαίη λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι. 

ἀλλ᾽ εἰκάσαι μέν, ἡδύς" οὐ γὰρ ἂν κάρα 
πολυστεφὴς ὧδ᾽ εἷρπε παγκάρπου δάφνης. 
τάχ᾽ εἰσόμεσθα" ξύμμετρος γὰρ ὡς κλύειν. 
ἄναξ, ἐμὸν κήδευμα, παῖ Mevow£og, 8ὅ 
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τίν᾽ ἡμὶν ἥκεις τοῦ ϑεοῦ φήμην φέρων; 

ΚΡΕΩ͂Ν, 
ἐσθλήν᾽ λέγω γὰρ καὶ và δύσφορ᾽, εἰ τύχο 
κατ᾽ ὀρϑὸν ἐξελθόντα, πάντ᾽ ἂν εὐτυχεῖν. 

OL ἔστιν δὲ ποῖον τοὔπος; οὔτε γὰρ ϑρασὺς 
οὔτ᾽ οὖν προδείσας εἰμὶ τῷ ys νῦν λόγῳ: 90 

ΚΡ, εἰ τῶνδε χρήξζεις πλησιαζόντων κλύειν, 

ἕτοιμος εἰπεῖν, εἴτε καὶ στείχειν ἔσω. 

Ol. ἐς πάντας αὔδα" τῶνδε γὰρ πλέον φέρω 

τὸ πένϑος ἢ καὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. 

KP. λέγοιμ᾽ ἂν ot ἤκουσα τοῦ ϑεοῦ πάρα. 9ὅ 
ἄνωγεν ἡμᾶς Φοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ 

μίασμα χώρας, ὡς τεϑραμμένον χϑονὶ 
ἐν τῇδ᾽, ἐλαύνειν μηδ᾽ ἀνήκεστον τρέφειν. 

OI. ποίῳ καϑαρμῷ; τίς ὁ πόρος τῆς ξυμφορᾶς; 

ΚΡ, ἀνδρηλατοῦντας ἢ φόνῳ φόνον πάλιν 100 

λύοντας, ὡς τόδ᾽ αἷμα χειμάξον πόλιν. 

OI. ποίου γὰρ ἀνδρὸς τήνδε μηνύει τύχην; 

KP. ἦν ἡμίν, ὦναξ, Adióg ποϑ᾽ ἡγεμὼν 
γῆς τῆσδε, πρὶν σὲ τήνδ᾽ ἀπευϑύνειν πόλιν. 

OI ἔξοιδ᾽ ἀκούων: οὐ γὰρ εἰσεῖδόν γέ πω. 105 
KP. τούτου ϑανόντος νῦν ἐπιστέλλει σαφῶς 

τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινα. 

OL ot δ᾽ εἰσὶ ποῦ γῆς; ποῦ τόδ᾽ εὑρεϑήδεται 
ἴχνος παλαιᾶς δυστέκμαρτον αἰτίας; 

KP. ἐν τῇδ᾽ ἔφασκε γῇ" τὸ δὲ ξητούμενον 110 
ἁλωτόν, ἐκφεύγειν δὲ τἀμελούμενον. 

OL πότερα δ᾽ ἐν οἴκοις ἢ ̓ ν ἀγροῖς ὃ “άιος 
ἢ γῆς ἐπ’ ἄλλης τῷδε συμπίπτει φόνῳ; 

KP. ϑεωρός, ὡς ἔφασκεν, ἐχδημῶν, πάλιν 
πρὸς οἶκον οὐχκέϑ᾽ ἵκεϑ᾽, ὡς ἀπεστάλη. 118 

ὦ 
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OL οὐδ᾽ ἄγγελός τις οὐδὲ συμπράκτωρ 0000 
κατεῖδ᾽, ὅτου τις ἐκμαϑὼν ἐχρήσατ᾽ ἄν; 

ΚΡ, ϑινήσκουσι γάρ, πλὴν εἷς τις, ὃς φόβῳ φυγὼν 
ὧν εἶδε πλὴν ἕν οὐδὲν εἶχ᾽ εἰδὼς φράσαι. 

OL τὸ ποῖον; ἕν γὰρ πόλλ᾽ ἂν ἐξεύροι μαϑεῖν, 120 

᾿ ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπίδος. 

ΚΡ, λῃστὰς ἔφασκε συντυχόντας οὐ μιᾷ 
ῥώμῃ κτανεῖν νιν, ἀλλὰ σὺν πλήϑει χερῶν. 

OL πῶς οὖν ὃ λῃστής, εἴ τι μὴ ξὺν ἀργύρῳ 
ἐπράσσετ᾽ ἐνθένδ᾽, ἐς τόδ᾽ ἂν τόλμης ἔβη; 125 

— KP. δοκοῦντα ταῦτ᾽ ἦν “Μαΐου δ᾽ ὀλωλότος 

οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν κακοῖς ἐγίγνετο. 
OL χαχὸν δὲ ποῖον ἐμποδών, τυραννίδος 

οὕτω πεσούσης. εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι; 
KP. ἡ ποικιλῳδὸς Σφὶγξ τὸ πρὸς ποσὶν σκοπεῖν 180 

δϑέντας ἡμᾶς τἀφανῆ προσήγετο. 

Ol ἀλλ᾽ ἐξ ὑπαρχῆς αὖϑις αὔτ᾽ ἐγὼ φανῶ" 
ἐπαξίως γὰρ Φοῖβος. ἀξίως δὲ σὺ 

πρὸ τοῦ ϑανόντος τήνδ᾽ ἔϑεσϑ᾽ ἐπιστροφήν" 
ὥστ᾽ ἐνδίκως ὄψεσϑε κἀμὲ σύμμαχον 135 

γῇ τῇδε τιμωροῦντα τῷ ϑεῷ 9" ἅμα. 

ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω φίλων, 

ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τοῦτ᾽ ἀποσκεδῶ μύσος. 

ὅστις γὰρ ἦν ἐκεῖνον ὃ χτανών, τάχ᾽ ἂν 
κἄμ᾽ ἂν τοιαύτῃ χειρὶ τιμωροῦνϑ'᾽ ἕλοι. 140 
κείνῳ προσαρχῶν οὖν ἐμαυτὸν ὠφελῶ. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα, παῖδες, ὑμεῖς μὲν βάϑρων 

ἵστασϑε, τούσδ᾽ ἄραντες ἱχτῆρας κλάδους, 
ἄλλος δὲ Κάδμου λαὸν ὧδ᾽ ἀϑροιξέτω, 
ὡς πᾶν ἐμοῦ δράσοντος" ἢ γὰρ εὐτυχεῖς 145 

| σὺν τῷ ϑεῷ φανούμεϑ᾽ ἢ πεπτωκότες. 
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IE. ὦ παῖδες, ἱστώμεσϑα᾽ τῶνδε γὰρ χάριν 

καὶ δεῦρ᾽ ἔβημεν ὧν ὅδ᾽ ἐξαγγέλλεται. 
Φοῖβος δ᾽ ὃ πέμψας τάσδε μαντείας ἅμα 

2 x0 

σωτήρ $" ἵκοιτο καὶ νόσου παυστήριορ. 160 

: ΧΟΡΟΣ. 
pos b^ ὦ Διὸς ἁδυεπὲς φάτι, τίς ποτε τᾶς πολυχρύσου 

Πυϑῶνος ἀγλαὰς ἔβας 

Θήβας; ἐκτέταμαι φοβερὰν φρένα, δείματι πάλλων ; 
js zs Παιάν, 

ἀμφὶ σοὶ ἁξόμενος τί μοι ἢ νέον 155 

Cry wd" ἢ περιτελλομέναις ὥραις πάλιν ἐξανύσεις χρέος. 

εἰπέ μοι, ὦ χρυσέας τέκνον ᾿Ελπίδος, ἄμβροτε 
Qua. 

πρῶτα δὲ κεχλόμενος, ϑύγατερ zhióg, ἄμβροτ᾽ 

᾿ϑάνα, 169 

γαιάοχόν τ᾽ ἀδελφεὰν 160 

"Aovsuuv, ἃ κυκλόεντ᾽ ἀγορᾶς ϑρόνον εὐκλέα ϑάσδει, 

καὶ Φοῖβον ἑἕκαβόλον, ἰὼ 

τρισσοὶ ἀλεξίμοροι προφάνητέ μοι, 

εἴ ποτε καὶ προτέρας ἄτας ὕπερ ὀρνυμένας πόλει 
ya Ὁ. ἠνύσατ᾽ ἐχτοπίαν φλόγα ΜΑΣ ἔλθετε καὶ 

ἀρ E αν vv. 166 

Lot. ὦ πόποι, ἀνάριϑμα γὰρ φέρω 167 
MA πήματα᾽ νοσεῖ δέ μοι πρόπας στόλος, οὐδ᾽ ἔνι 

φροντέδος ἔγχος 110 

ᾧ τις ἀλέξεται. οὔτε γὰρ ἔχγονα 
κλυτᾶς χϑονὸς αὔξεται οὔτε τόκοισιν i 

Marre. Unfcov καμάτων ἀνέχουσι γυναῖκες" 174 | 

qi oder ἄλλον δ dy δ᾽ ἂν ἄλλῳ προσίδοις ἅπερ εὔπτερον ὄρνιν 
κρεῖσσον ἀμαιμακέτου πυρὸς ὄρμενον 

151—158 — 159—166. 167—178 — 179—189. 
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ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου ϑεοῦ. 23 b 
ὧν πόλις ἀνάριϑμος ὄλλυται" Y iq 179 

νηλέα δὲ γένεϑλα πρὸς πέδῳ ϑαναταφόρα κεῖται 
' ἀνοίκτως" 181 

ἐν δ᾽ ἄλοχοι πολιαί τ᾽ ἔπι ματέρες 
ἀχὰν παραβώμιον ἄλλοϑεν ἄλλαν 
λυγρῶν πόνων ἱκετῆρες ἐπιστενάχουσιν. 185 

παιὰν δὲ λάμπει στονόεσσά ve γῆρυς ὅμαυλος᾽ wert a 2 

ὧν ὕπερ, ὦ χρυσέα ϑύγατερ Διός, ess M 
12 dic art wl eM 

εὐῶπα πεμψον &Ax&v. 

"Agsk τε τὸν μαλερόν, ὃς νῦν ἄχαλκος ἀσπίδων Oba 

φλέγει μὲ περιβόατοῦΐ; ἀντιάζω 191 

παλίσσυτον δράμημα νωτίδσαι πάτρας 

ἄπουρον, εἴτ᾽ ἐς μέγαν ϑάλαμον ᾿Αμφιτρίτας [9^7 

εἴτ᾽ ἐς τὸν ἀπόξενον ὅρμων * 195 
Θρήκιον κλύδωνα" m M E (uui) 

τέἐλείψγὰρ εἴ τι νὺξ ἀφῇ; 

τοῦτ᾽ ém ἦμαρ ἔρχεται" 
τόν, ὦ τᾶν πυρφόρων 200 
ἀστραπᾶν κράτη νέμων, 

ὦ Ζεῦ πάτερ, ὑπὸ σῷ φϑίσον κεραυνῷ. 
Μύκει᾽ ἄναξ, τά τε σὰ χρυσοστρόφων ἀπ᾽ ἀγ- 

κυλᾶν 203 

βέλεα ϑέλοιμ᾽. ἂν, ἀδάματ᾽ ἐνδατεῖσϑαι 20b 
ἀρωγὰ προσταχϑέντα τάς τε πυρφόρους 

᾿Δρτέμιδος αἴγλας, ξὺν αἷς “ὐκι’ ὄρεα διάσσει" ^ 
τὸν χρυσομίτραν τε κιχλήσκω, Mp. (Quoc (fof 
τἄσδ᾽ ἐπώνυμον γᾶς, 910 
οἰνῶπα Βάκχον εὔιον, 
Μαινάδων ὁμόστολον, Qr κυσὶ 

190—202 — 208--- 218. 
SornocrLrs. 8 
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μνήμη MA πελασϑῆναι φλέγοντ᾽ 
τα. "2d yAümL 4 v - Gu e Κῶν 

πεύκᾳ ᾽πὶ τὸν ἀπότιμον ἐν ϑεοῖς ϑεόν. 215 
Ol. αἰτεῖς" ἃ δ᾽ αἰτεῖς, τἄμ᾽ ἐὰν ϑέλῃς ἔπη 

κλύων δέχεσθαι τῇ νόσῳ 9' ὑπηρετεῖν, 
ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν" 

ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦδ᾽ ἐξερῶ, 

ξένος δὲ τοῦ πραχϑέντος" οὐ γὰρ ἂν μακρὰν 220 
ἴχνευον αὐτός, μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον. 

νῦν δ᾽, ὕστερος γὰρ ἀστὸς εἰς ἀστοὺς τελῶ, 

ὑμῖν προφωνῶ πᾶσι Καδμείοις τάδε" 

ὅστις ποϑ᾽ ὑμῶν Λάιον τὸν “αβδάκου 

κάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο, 295 

τοῦτον κελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί" 

κεὶ μὲν φοβεῖται, τοὐπίκλημ᾽ ὑπεξέλοι 
αὐτὸς καϑ'᾿ αὑτοῦ" πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν 
ἀστεργὲς οὐδέν, γῆς δ᾽ ἄπεισιν ἀσφαλής. 

&( δ᾽ αὖ τις ἄλλον οἶδεν ἐξ ἄλλης χϑονὸς 230 
τὸν αὐτόχειρα, μὴ σιωπάτω᾽ τὸ γὰρ 

κέρδος τελῶ ᾽γὼ χὴ χάρις προσκείσεται. 
εἰ δ᾽ αὖ σιωπήσεσϑε, καί τις ἢ φίλου 
δείσας ἀπώδσει τοὔπος ἢ χαὐτοῦ τόδε, 

&x τῶνδε δράσω, ταῦτα χρὴ κλύειν ἐμοῦ. 986 

τὸν ἄνδρ᾽ ἀπαυδῶ τοῦτον, ὅστις ἐστί, γῆς 

τῆσδ᾽, ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ ϑρόνους νέμω, 
μήτ᾿ εἰσδέχεσϑαι μήτε προσφωνεῖν τινα, 

wv ἐν ϑεῶν εὐχαῖσι μήτε ϑύμασιν 

κοινὸν ποεῖσθαι, μήτε χέρνιβας νέμειν" 240 

ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων πάντας, ὡς μιάσματος 

τοῦδ᾽ ἡμὶν ὄντος. ὡς τὸ Πυϑικὸν ϑεοῦ 

μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμοί. 

a 
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ἐγὼ uiv οὖν τοιόσδε τῷ τε δαίμονι 
τῷ T ἀνδρὶ τῷ ϑανόντι σύμμαχος πέλω: 54 
ὑμῖν δὲ ταῦτα πάντ᾽ ἐπισκήπτω τελεῖν, 252 

ὑπέρ τ᾽ ἐμαυτοῦ τοῦ ϑεοῦ vs τῆσδέ τ 

γῆς ὧδ᾽ ἀκάρπως κἀϑέως ἐφϑαρμένης. 
οὐδ᾽ εἰ γὰρ ἦν τὸ πρᾶγμα μὴ ϑεήλατον, 500 

| ἀκάϑαρτον ὑμᾶς εἰκὸς ἦν οὕτως ἐᾶν, 
ἀνδρός γ᾽ ἀρίστου βασιλέως τ᾽ ὀλωλότος, 

ἀλλ᾽ ἐξερευνᾶν" νῦν δ᾽ ἐπεὶ κυρῶ γ᾽ ἐγὼ 
ἔχων μὲν ἀρχὰς ἃς ἐκεῖνος εἶχε πρίν, 
ἔχων δὲ λέχτρα καὶ γυναῖχ᾽ δμόσπορον, 260 

κοινῶν vs παίδων κοίν᾽ ἄν, εἰ κείνῳ γένος 

(ἡ ᾿δυστύχησεν, ἦν ἂν ἐκπεφυκότα" 

νῦν δ᾽ ἐς τὸ κείνου κρᾶτ᾽ ἐνήλαϑ' ἡ τύχη" 
&v9' ὧν ἐγὼ τάδ᾽, ὡσπερεὶ τοὐμοῦ πατρός, 
ὑπερμαχοῦμαι κἀπὶ πᾶν ἀφίξομαι. 265 

ξητῶν τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν, 

τῷ “αβδακείῳ παιδὶ Πολυδώρου τὲ καὶ 

τοῦ πρόσϑε Κάδμου τοῦ πάλαι τ᾽ ᾿4γήνορος. 
καὶ ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι ϑεοὺς 

pv ἄροτον αὐτοῖς γῆς ἀνιέναι τινὰ 210 

μήτ᾽ οὖν γυναικῶν παῖδας, ἀλλὰ τῷ πότμῳ 
τῷ νῦν φϑερεῖσϑαι χἄτι τοῦδ᾽ ἐχϑίονι" 212 

κατεύχομαι δὲ τὸν δεδρακότ᾽, εἴτε τις 246 
εἷς ὧν λέληϑεν sive πλειόνων μέτα, 
κακὸν χαχῶς vw ἄμορον ἐχτρῖψαι βίον" 

ἐπεύχομαι δ᾽, οἴκοισιν εἰ ξυνέστιος 

ἐν τοῖς ἐμοῖρ γένοιτ᾽ ἐμοῦ συνειδότος, 
παϑεῖν ἅπερ τοῖσδ᾽ ἀρτίως ἠρασάμην. 251 
ὑμῖν δὲ τοῖς ἄλλοισι Καδμείοις, ὅσοις 218 

τάδ᾽ ἔστ᾽ ἀρέσκονθ᾽, ij τε σύμμαχος 4 ίκη 
g* 
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qoi πάντες εὖ ξυνεῖεν εἰσαεὶ ϑεοί. 215 

ὥσπερ μ᾽ ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ᾽, ἄναξ, ἐρῶ. 
οὔτ᾽ ἔχτανον γὰρ οὔτε τὸν κτανόντ᾽ ἔχω 

δεῖξαι. τὸ δὲ ξήτημα τοῦ πέμψαντος ἦν 
Φοίβου τόδ᾽ εἰπεῖν, ὅστις εἴργασταί ποτε. 

δώκαι᾽ ἔλεξας" ἀλλ᾽ ἀναγκάσαι ϑεοὺς 280 

ἃν μὴ ϑέλωσιν οὐδ᾽ ἂν εἷς δύναιτ᾽ ἀνήρ. 
τὰ δεύτερ᾽ ἐκ τῶνδ᾽ ἂν λέγοιμ᾽ ἁμοὶ δοκεῖ. 

εἰ καὶ voív ἐστί, μὴ παρῇς τὸ μὴ οὐ φράσαι. 
ἄνακτ᾽ ἄνακτι ταὔϑ᾽ ὁρῶντ᾽ ἐπίσταμαι 
μάλιστα Φοίβῳ Τειρεσίαν, παρ᾽ οὗ τις ἂν 985 
σκοπῶν τάδ᾽, ὦναξ, ἐκμάϑοι σαφέστατα. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ἀργοῖς οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐπραξάμην. 
ἔπεμψα γὰρ Κρέοντος εἰπόντος διπλοῦς 
πομπούς" πάλαι δὲ μὴ παρὼν ϑαυμάζξεται. 
καὶ μὴν τά γ᾽ ἄλλα κωφὰ καὶ παλαί ἔπη. 290 

τὰ ποῖα ταῦτα; πάντα γὰρ σκοπῶ λόγον. 

ϑανεῖν ἐλέχϑη πρός τινῶν ὁδοιπόρων. 

ἤκουσα κἀγώ" τὸν δὲ δρῶντ᾽ οὐδεὶς ὁρᾷ. 

ἀλλ᾽ εἴ τι μὲν δὴ δείματός γ᾽ ἔχει μέρος, 
τὰς σὰς ἀκούων οὐ μενεῖ τοιάσδ᾽ ἀράς. 295 
ᾧ μή ᾽στι δρῶντι τάρβος, οὐδ᾽ ἔπος φοβεῖ. 
ἀλλ᾽ οὐὑὐξελέγξων αὐτὸν ἔστιν" οἵδε γὰρ 

τὸν ϑεῖον ἤδη μάντιν ὧδ᾽ ἄγουσιν, ᾧ 
τἀληϑὲς ἐμπέφυκεν ἀνθρώπων μόνῳ. 
ὦ πάντα νωμῶν Τειρεσία, διδακτά τὲ 800 

ἄρρητά τ᾽, οὐράνιά τε καὶ χϑονοστιβῆ, 
πόλιν μέν, εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς δ᾽ ὅμως 

οἵα νόσῳ σύνεστιν" ἧς σὲ προστάτην 
σωτῆρά τ᾽, ὦναξ, μοῦνον ἐξευρίσκομεν. 
Φοῖβος γάρ, εἴ τι μὴ κλύεις τῶν ἀγγέλων, 805 
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πέμψασιν ἡμῖν ἀντέπεμψεν, ἔκλυσιν 

μόνην ἂν ἐλϑεῖν τοῦδε τοῦ νοσήματος. 

εἰ τοὺς κτανόντας Μάιον μαϑόντες ἢ 

κτείναιμεν ἢ γῆς φυγάδας ἐχπεμψαέμεϑα. 

σύ νυν φϑονήσας μήτ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν φάτιν 810 

wv εἴ τιν᾽ ἄλλην μαντικῆς ἔχεις ὁδόν, 
ῥῦσαι σεαυτὸν καὶ πόλιν, ῥῦσαι δ᾽ ἐμέ, 

ῥῦσαι δὲ πᾶν μίασμα τοῦ τεϑνηκότος. 

ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν: ἄνδρα δ᾽ ὠφελεῖν ἀφ᾽ ὧν 
ἔχοι τε καὶ δύναιτο, κάλλιστος πόνος. 315 

TEIPEZIAZ. 
φεῦ φεῦ. φρονεῖν ὡς δεινὸν ἔνϑα μὴ τέλη 

λύῃ φρονοῦντι᾽ ταῦτα γὰρ καλῶς ἐγὼ 

εἰδὼς διώλεσ᾽ " οὐ γὰρ ἂν δεῦρ᾽ ἱκόμην. 
τί δ᾽ ἔστιν; ὡς ἄϑυμος εἰδσελήλυϑαςο. 

ἄφες μ᾽ ἐς οἴκους" ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν vs σὺ 820 
κἀγὼ διοίσω τοὐμόν, ἣν ἐμοὶ πέϑη. 

οὔτ᾽ ἔννομ᾽ εἶπας οὔτε προσφιλῆ πόλει 
τῇδ᾽, 4j σ᾽ ἔϑρεψε, τήνδ᾽ ἀποστερῶν φάτιν. 
ὁρῶ γὰρ οὐδὲ col τὸ σὸν φώνημ᾽ ἰὸν 
πρὸς καιρόν" ὡς οὖν μηδ᾽ ἐγὼ ταὐτὸν πάϑω — 325 
μὴ πρὸς ϑεῶν φρονῶν γ᾽ ἀποστραφῇς. ἐπεὶ 
πάντες 68 προσκυνοῦμεν οἵδ᾽ ἱκτήριοι. 
πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ᾽ " ἐγὼ δ᾽ οὐ μή ποτε 

τἄμ᾽ ὡς ἂν εἴπω, μὴ τὰ σ᾽ ἐχφήνω κακά. 
τί φής; ξυνειδὼς οὐ φράσεις, ἀλλ᾽ ἐννοεῖς 880 

ἡμᾶς προδοῦναι καὶ καταφϑεῖραι πόλιν; 

ἐγὼ οὔτ᾽ ἐμαυτὸν οὔτε σ᾽ ἀλγυνῶ. τί ταῦτ᾽ 
ἄλλως ἐλέγχεις; οὐ γὰρ ἂν πύϑοιό μου. 

οὐκ, ὦ κακῶν κάκιστε, καὶ γὰρ ἂν πέτρου 
φύσιν σύ γ᾽ ὀργάνειας, ἐξερεῖς ποτε, 335. 
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ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἄτεγκτος κἀτελεύτητος φανεῖ; 
ὀργὴν ἐμέμωψω τὴν ἐμήν, τὴν σοὶ δ᾽ ὁμοῦ 

ναίουσαν οὐ κατεῖδες, ἀλλ᾽ ἐμὲ ψέγεις. 

τίς γὰρ τοιαῦτ᾽ ἂν οὐκ ἂν ὀργίξοιτ᾽ ἔπη 

κλύων, ἃ νῦν σὺ τήνδ᾽ ἀτιμάξεις πόλιν; 8340 
ἥξει γὰρ αὐτά, κἂν ἐγὼ σιγῇ στέγω. 

οὐχοῦν ἅ γ᾽ ἥξει καὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐμοί. 

οὐκ ἂν πέρα φράσαιμι. πρὸς τάδ᾽, εἰ ϑέλεις, 
ϑυμοῦ δι᾽ ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. | 
καὶ μὴν παρήσω γ᾽ οὐδέν, ὡς ὀργῆς ἔχω, 345 
ἅπερ ξυνίημ᾽ " ἴσϑι γὰρ δοκῶν ἐμοὶ 

καὶ ξυμφυτεῦσαι τοὔργον εἰργάσϑαι 9', ὅσον 

μὴ χερσὶ καίνων" εἰ δ᾽ ἐτύγχανες βλέπων, 
καὶ τοὔργον ἂν σοῦ τοῦτ᾽ ἔφην εἶναι μόνου. 
ἄληϑες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι 850 

ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν, xdg ἡμέρας 

τῆς νῦν προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ᾽ ἐμέ, 

ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ ἀνοσίῳ μιάστορι. 

οὕτως ἀναιδῶς ἐξεκίνησας τόδε 

τὸ ῥῆμα; καί πού. τοῦτο φεύξεσϑαι δοκεῖς; 355 
πέφευγα᾽ τἀληϑὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω. 

πρὸς τοῦ διδαχϑείς; οὐ γὰρ ἔκ ys τῆς τέχνης. 

πρὸς σοῦ" σὺ γάρ μ᾽ ἄκοντα προυτρέψω λέγειν. 
ποῖον λόγον; λέγ᾽ αὖϑις, ὡς μᾶλλον μάϑω. 

οὐχὶ ξυνῆκας πρόσϑεν; ἢ πέτρᾳ ᾽λεγον; 360 

οὐχ ὥστε γ᾽ εἰπεῖν γνωτόν" ἀλλ᾽ αὖϑις φράσον. 
φονέα 6s φημὶ τἀνδρὸς οὗ ξητεῖς κυρεῖν. 
ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων δίς γε πημονὰς ἐρεῖς. 
εἴπω τι δῆτα κἄλλ᾽, ἵν᾽ ὀργίζῃ πλέον; 

ὅσον ys χρήξεις᾽ ὡς μάτην εἰρήσεται. 365 

λεληϑέναι Gs φημὶ σὺν τοῖς φιλτάτοις 
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αἴσχισϑ᾽ ὁμιλοῦντ᾽, οὐδ᾽ ὁρᾶν ἵν᾽ εἶ κακοῦ. 
ἦ καὶ γεγηθὼς ταῦτ᾽ ἀεὶ λέξειν δοκεῖς; 
εἴπερ τί γ᾽ ἐστὶ τῆς ἀληϑείας σϑένος. 869 

ἀλλ᾽ ἔστι, πλὴν σοί" σοὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστ᾽, ἐπεὶ 
τυφλὸς τά τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά v ÜuuoT εἶ. 
σὺ δ᾽ ἄϑλιός γε ταῦτ᾽ ὀνειδίζων, ἃ σοὶ 
οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ᾽ ὀνειδιεῖ τάχα. 

μιᾶς τρέφει πρὸς νυχτός, ὥστε μήτ᾽ ἐμὲ 
wv ἄλλον, ὅστις φῶς ὁρᾷ, βλάψαι ποτ᾽ ἄν. 815 

οὐ γάρ Gs μοῖρα πρός γ᾽ ἐμοῦ πεσεῖν. ἐπεὶ 
ἱκανὸς ᾿Ζπόλλων, ᾧ τάδ᾽ ἐχπρᾶξαι μέλει. 
Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευρήματα; 
Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί. 
ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης 880 

ὑπερφέρουσα τῷ πολυξήλῳ βίῳ, 
ὅσος παρ᾽ ὑμῖν ὃ φϑόνος φυλάσσεται, 
εἰ τῆσδέ γ᾽ ἀρχῆς εἵνεχ᾽, ἣν ἐμοὶ πόλις 

δωρητόν, οὐκ αἰτητόν, εἰσεχείρισεν, 

ταύτης Κρέων ὃ πιστός, οὖξ ἀρχῆς φίλος. 385 

λάϑρᾳ μ᾽ ὑπελϑὼν ἐκβαλεῖν ἱμείρεται, 
ὑφεὶς μάγον τοιόνδε μηχανορράφον, 

δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς κέρδεσιν 

μόνον δέδορχε, τὴν τέχνην δ᾽ ἔφυ τυφλός. 

ἐπεί, φέρ᾽ εἰπέ, ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής; 8390 
πῶς οὐχ, ὅϑ᾽ ἡ ῥαψῳδὸς ἐνθάδ᾽ ἦν κύων, 
ηὔδας τι τοῖσδ᾽ ἀστοῖσιν ἐκλυτήριον; 
καίτοι τό γ᾽ αἴνιγμ᾽ οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν 
ἀνδρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ μαντείας ἔδει" 

ἣν οὔτ᾽ ἀπ᾿ οἰωνῶν σὺ προυφάνης ἔχων 898 
οὔτ᾽ ἐκ ϑεῶν vov yvoróv: ἀλλ᾽ ἐγὼ μολών, 
ὁ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους, ἔπαυσά νιν, 
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γνώμῃ κυρήσας οὐδ᾽ ἀπ᾿ οἰωνῶν μαϑών" 
ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐκβαλεῖν, δοκῶν ϑρόνοις 

παραστατήδειν τοῖς Κρεοντείοις πέλας. 400 

κλαίων δοκεῖς uou καὶ σὺ χὠ συνϑεὶς τάδε 

ἁγηλατήσειν" εἰ δὲ μὴ ᾿δόκεις γέρων 
εἶναι, παϑὼν ἔγνως ἂν οἷά περ φρονεῖς. 
ἡμῖν uiv εἰκάξουσι καὶ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη — 

ὀργῇ λελέχϑαι καὶ τὰ G', Οἰδίπους, δοκεῖ. 406 

δεῖ δ᾽ οὐ τοιούτων. ἀλλ᾽ ὅπως τὰ τοῦ ϑεοῦ 

μαντεῖ ἄριστα λύσομεν, τόδε σκοπεῖν. 
εἰ καὶ τυραννεῖς, ἐξισωτέον τὸ γοῦν 

ἴσ᾽ ἀντιλέξαι" τοῦδε γὰρ κἀγὼ κρατῶ. 
οὐ γάρ τι col ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ ofa" 410 

ὥστ᾽ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι. 

λέγω δ᾽, ἐπειδὴ καὶ τυφλόν μ᾽ ὠνείδισας" 
σὺ x«l δέδορκας κοὐ βλέπεις ἵν᾽ εἶ κακοῦ, 
οὐδ᾽ ἔνϑα ναίεις οὐδ᾽ ὅτων οἰχεῖς μέτα. 
ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ἀφ᾽ ὧν εἶ; καὶ λέληϑας ἐχϑρὸς ὧν 415 
τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ νέρϑε κἀπὶ γῆς ἄνω, 

καί σ᾽ ἀμφιπλὴξ μητρός τε καὶ τοῦ GOU πατρὸς 

ἐλᾷ ποτ᾽ ἐκ γῆς τῆσδε δεινόπους dod, 
βλέποντα νῦν μὲν ὕρϑ᾽. ἔπειτα δὲ σκότον. 

βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐκ ἔσται λιμήν, 420 

ποῖος Κιϑαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα, 

ὅταν καταίσϑῃ τὸν ὑμέναιον, ὃν δόμοις 

ἄνορμον εἰσέπλευσας., εὐπλοίας τυχών; 
ἄλλων δὲ πλῆϑος οὐκ ἐπαισϑάνει κακῶν, 

& σ᾽ ἐξισώσει σοί τε καὶ τοῖς σοῖς τέκνοιφ. 425 

πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα καὶ τοὐμὸν στόμα 

προπηλάκιζε' σοῦ γὰρ οὐχ ἔστιν βροτῶν 

κάκιον ὅστις ἐχτριβήσεταί ποτε. 
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ἢ ταῦτα δῆτ᾽ ἀνεκτὰ πρὸς τούτου κλύειν; 
οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐχὶ ϑᾶσσον; οὐ πάλν 430 

ἄψορρος οἴκων τῶνδ᾽ ἀποστραφεὶς ἄπει; 

οὐδ᾽ ἱκόμην ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ μὴ ᾿κάλεις. 
οὐ γάρ τί σ᾽ ἤδη μῶρα φωνήσοντ᾽, ἐπεὶ 

“σχολῇ σ᾽ ἂν οἴχους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην. 

ἡμεῖς τοιοίδ᾽ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεὶ, 48 
poor, γονεῦσι δ᾽, οἵ σ᾽ ἔφυσαν. ἔμφρονες. 

ποίοισι; μεῖνον" τίς δέ μ᾽’ ἐκφύει βροτῶν; 

τῇδ᾽ ἡμέρα πεύσει σφε καὶ διαφϑερεῖ. 
ὡς πάντ᾽ ἄγαν αἰνικτὰ κἀσαφῆ λέγεις. 

οὔχουν σὺ ταῦτ᾽ ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς; 440 

τοιαῦτ᾽ ὀνείδιζ᾽, οἷς ἔμ᾽ εὑρήσεις μέγαν. 
αὕτη γε μέντοι σ᾽ ἡ τύχη διώλεσεν. 

ἀλλ᾽ εἰ πόλιν τήνδ᾽ ἐξέσωσ᾽, οὔ μοι μέλει. 
ἄπειμι τοίνυν" καὶ σύ. παῖ, κόμιξέ με. 

κομιξέτω δῆϑ᾽ " ὡς παρὼν σύ y' ἐμποδὼν 44 
ὀχλεῖς, συϑείς τ᾽ ἂν οὐκ ἂν ἀλγύνοις πλέον. 

εἰπὼν ἄπειμ᾽ ὧν εἵνεκ᾽ ἦλθον, οὐ τὸ σὸν 
δείσας πρόσωπον" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου μ᾽ ὀλεῖς. 
λέγω δέ δοι" τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν πάλαι 
ξητεῖς ἀπειλῶν κἀνακηρύσσων φόνον 450 

τὸν Μαΐειον, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε, 

ξένος λόγῳ μέτοικος, εἶτα δ᾽ ἐγγενὴς 
φανήσεται Θηβαῖος. οὐδ᾽ ἡσϑήσεται 

τῇ ξυμφορᾷ᾽ τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορκότος 

καὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι 465 

σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται.. 

φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν 

ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ, κἀξ ἧς ἔφυ 

γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις. καὶ τοῦ πατρὸς 
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ὁμόσπορός τε καὶ φονεύς. καὶ ταῦτ᾽ ἰὼν 460 
εἴσω λογίζου" κἂν λάβῃς ἐψευσμένον, 

φάσκειν ἔμ᾽ ἤδη μαντικῇ μηδὲν φρονεῖν. 
XO. τώρ ὅντιν᾽ ἁ ϑεσπιέπεια «ein εἶπε πέτρα 463 

E^ ἄρρητ᾽ ἀρρήτων τελέσαντα φφρινίαισι χερσίν; 465 

ὥρα νιν ἀελλάδων Meus ; 
ἵππων σϑεναρώτερον ρα ert δι 
φυγᾷ πόδα νωμᾶν. 

ἔγοπλός γὰρ ἐπ’ αὐτὸν ἐπενϑρῴσκει 
πυρὶ καὶ στεροπαῖς ὁ “Ιιὼὸς γενέτας, 410 
δειναὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕπονται 

κῆρες ἀναπλάκητοι. 

EN Musa ἔλαμψε γὰρ τοῦ νιφόεντος ἀρτίως φανεῖσα 418 
φάμα Παρνασοῦ τὸν ἄδηλον ἄνδρα πάντ᾽ ἰχ- 

νεύειν. "i 415 
φοιτᾷ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίαν M 
ὕλαν ἀνά τ᾽ ἄντρα καὶ 
πέτρας ἰσόταυρος, 

μέλεος μελέῳ ποδὶ χηρεύων, 

τὰ μεσόμφαλα γᾶς ἀπονοσφίξζων 480 
μαντεῖα" τὰ δ᾽ ἀεὶ 

bue ζῶντα περιποτᾶται. 

“δεινὰ μὲν οὖν, δεινὰ ταράσσει σοφὸς οἰωνο- 
Eom ϑέτας 488 

, οὔτε δοκοῦντ᾽ οὔτ᾽ ἀποφάσκονθϑ᾽" ὅ τι λέξω δ᾽ 
Aet 2. ἀπορῶ. 485 

Ὁ" yo. πέτομαι δ᾽ ἐλπίσιν οὔτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὁρῶν οὔτ᾽ ὀπίσω. 
ne , DL *i QW. v ioca 

nd va τί γὰρ 1j “αβδακίδαις 

Σ eV" ἢ τῷ Πολύβου νεῖκος ἔκειτ᾽, οὔτε πάρουιϑέν ποτ᾽ 

il ἔγωγ᾽ οὔτε τανῦν πῶ 490 adde 
p ^, 463—472 — 413—482. 483—497 — 498—512. 
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v WA ww i$5-Bw v! fov 
ἕμαϑον, πρὸς ἄγου δὴ βασάνῳ 4X uU a 

ἐπὶ τὰν ἐπίδαμον φάτιν εἶμ᾽ Οἰδιπόδα 4αβ- 

δακίδαις 49ῦ 

ἐπέτουρος ἀδήλων ϑανάτων. ET AES VPE 
er ἀλλ᾽ ὃ uiv οὖν Ζεὺς ὅ v ᾿Ζπόλλων ξυνετοὶ καὶ 

τὰ βροτῶν 498 

εἰδότες" ἀνδρῶν δ᾽ ὅτι μάντις πλέον ἢ ᾿γὼ 
φέρεται, ὅ00 

χρίσις οὐκ ἔστιν ἀλαϑής" σοφίᾳ δ᾽ ἂν σοφίαν 

παραμείψειεν ἀνήρ. 

ἀλλ᾽’ οὔποτ᾽ ἔγωγ᾽ ἄν, πρὶν ἴδοιμ᾽ ὀρϑὸν ἔπος, 
μεμφομένων ἂν καταφαίην. 

φανερὰ γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ πτερόεσσ᾽ ἦλϑε κόρα 508 
ποήξ, καὶ σοφὸς ὥφϑη βασάνῳ ϑ8ϑ᾽ ἁδύπολις" 

T ἀπ᾽ ἐμᾶς 510 

φρενὸς οὔποτ᾽ ὀφλήσει κακίαν. 

ἄνδρες πολῖται, δείν᾽ ἔπη πεπυσμένος 

κατηγορεῖν μου τὸν τύραννον Οἰδίπουν, 

πάρειμ᾽ ἀτλητῶν. εἰ γὰρ ἐν ταῖς ξυμφοραῖς 515 
ταῖς νῦν νομίζει πρός τί μου πεπονϑέναι 

λόγοισιν. εἴτ᾽ ἔργοισιν εἰς βλάβην φέρον, 

οὔτοι βίου μοι τοῦ μακραίωνος zó9og, 
φέροντι τήνδε βάξιν. οὐ γὰρ εἰς ἁπλοῦν 

ἡ ζημία μοι τοῦ λόγου τούτου φέρει, 620 
ἀλλ᾽ ἐς μέγιστον, εἰ κακὸς μὲν ἐν πόλει, 
κακὸς δὲ πρὸς σοῦ καὶ φίλων κεκλήσομαι. 

ἀλλ᾽ ἦλθε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδος τάχ᾽ ἂν 
ὀργῇ βιασϑὲν μᾶλλον ἢ γνώμῃ φρενῶν. 

τοὔπος δ᾽ ἐφάνϑη. ταῖς ἐμαῖς γνώμαις ὅτι 525 
πεισϑεὶς ὃ μάντις τοὺς λόγους ψευδεῖς λέγοι; 

ηὐδᾶτο μὲν τάδ᾽, οἶδα δ᾽ οὐ γνώμῃ τίνι. 

φ.- 0-5 
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KP. ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ὀρθῶν τὸ κἀξ ὀρϑῆς φρενὸς 
| κατηγορεῖτο τοὐπίκλημα τοῦτό μου; 

ΧΟ. οὐκ οἶδ᾽ ἃ γὰρ δρῶσ᾽ οἵ κρατοῦντες οὐχ δρῶ. 
αὐτὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἤδη δωμάτων ἔξω περᾷ. 531 

OIL οὗτος σύ, πῶς δεῦρ᾽ ἦλϑες; ἦ τοσόνδ᾽ ἔχεις 
τόλμης πρόσωπον ὥστε τὰς ἐμὰς στέγας 

ἴχου, φονεὺς àv τοῦδε τἀνδρὸς ἐμφανῶς 

λῃστής τ᾽ ἐναργὴς τῆς ἐμῆς τυραννίδος; 535 

φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, δειλίαν ἢ μωρίαν 
ἰδών vw' ἔν μοι ταῦτ᾽ ἐβουλεύσω ποεῖν; 
ἢ τοὔργον ὡς οὐ γνωριοῖμί σου τόδε 

δόλῳ προσέρπον ἢ. οὐκ ἀλεξοίμην μαϑών; 

ἄρ᾽ οὐχὶ μῶρόν ἐστι τοὐγχείρημά σου. 540 
[ἄνευ vs πλήϑους καὶ φίλων τυραννίδα) 

ϑηρᾶν, ὃ πλήϑει χρήμασίν 9' ἁλίσκεται; 

KP. οἶσϑ᾽ ὡς πόησον; ἀντὶ τῶν εἰρημένων 
ἴσ᾽ ἀντάχουσον, κᾷἄτα κρῖν᾽ αὐτὸς μαϑών. 

OIL λέγειν σὺ δεινός, μανϑάνειν δ᾽ ἐγὼ κακὸς 548 

σοῦ" δυσμενῆ γὰρ καὶ βαρύν σ᾽ ηἡὕὔρηκ᾽ ἐμοί. 
ΚΡ, τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν μου πρῶτ᾽ ἄκουσον ὡς ἐρῶ. 
OL τοῦτ᾽ αὐτὸ μή μοι φράζ᾽, ὅπως οὐκ εἶ κακός. 
KP. εἴ vov νομίζεις κτῆμα τὴν αὐϑαδίαν 

εἶναί τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖς. 550 
OL εἴ τοι νομέζεις ἄνδρα συγγενῆ κακῶς 

δρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίκην, οὐκ εὖ φρονεῖς. 
KP. ξύμφημί σοι ταῦτ᾽ ἔνδικ᾽ εἰρῆσϑαι" τὸ OP 

πάϑημ᾽ ὁποῖον φὴς παϑεῖν, δίδασκέ με. 

OL ἐἔπειϑες ἢ οὐκ ἔπειϑες. ὡς χρείη μ᾽ ἐπὶ δῦδ᾽ 

τὸν 'σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμψασϑαίέ τινα; 

KP. xol νῦν ἔϑ᾽ αὑὗὑτός εἰμι τῷ βουλεύματι. 
OL πόσον τιν᾽ ἤδη 059" ὁ Adiog χρόνον — 

Ἢ ΨΥ ΡΥ Ψ GC wv € mM—————À S(— EH 
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δέδρακε ποῖον ἔργον; οὐ γὰρ ἐννοῶ. 
ἄφαντος ἔρρει ϑανασίμῳ χειρώματι; 560 

μακροὶ παλαιοί τ᾽ ἂν μετρηϑεῖεν χρόνοι.. 

τότ᾽ οὖν ὁ μάντις οὗτος ἦν ἐν τῇ τέχνῃ; 
σοφός γ᾽ ὁμοίως κἀξ ἴσου τιμώμενος. 

ἐμνήσατ᾽ οὖν ἐμοῦ τι τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ; 
οὔκουν ἐμοῦ γ᾽ ἑστῶτος οὐδαμοῦ πέλας. 565 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔρευναν τοῦ xvavóvvog ἔσχετε; 

παρέσχομεν, πῶς δ᾽ οὐχί; κοὐκ ἠκούσαμεν. 

πῶς οὖν τόϑ᾽ οὗτος ὃ σοφὸς οὐκ ηὔδα τάδε; 

οὐκ οἶδ᾽ " ἐφ᾽ οἷς γὰρ μὴ φρονῶ σιγᾶν φιλῶ. 

τὸ σὺν δέ γ᾽ οἶσϑα καὶ λέγοις ἂν εὖ φρονῶν. 510 

ποῖον τόδ᾽; εἰ γὰρ οἷδά γ᾽; οὐκ ἀρνήσομαι. 
ὁθούνεκ᾽, εἰ μὴ σοὶ ξυνῆλϑε, τάσδ᾽ ἐμὰς 

οὐκ ἄν ποτ᾽ εἶπε Δαΐου διαφϑοράς. 
εἰ μὲν λέγει τάδ᾽, αὐτὸς οἶσϑ᾽ " ἐγὼ δέ σου 
μαϑεῖν δικαιῶ ταὔϑ᾽ ἅπερ κἀμοῦ σὺ νῦν. 515 

ἐχμάνϑαν᾽" οὐ γὰρ δὴ φονεὺς ἁλώσομαι. 

τί δῆτ᾽; ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν γήμας ἔχειρ; 

ἄρνησις οὐκ ἔνεστιν ὧν ἀνιστορεῖς. 
ἄρχεις δ᾽ ἐκείνῃ ταὐτὰ γῆς ἴσον νέμων; 

ἃν ἦ ϑέλουσα πάντ᾽ ἐμοῦ κομίζεται. ὅ80 
οὔκουν ἰσοῦμαι σφῶν ἐγὼ δυοῖν τρίτος; 
ἐνταῦϑα γὰρ δὴ καὶ κακὸς φαίνει φίλος. 

οὔκ, εἰ διδοίης γ᾽ ὡς ἐγὼ σαυτῷ λόγον. 

σχέψαι δὲ τοῦτο πρῶτον, εἴ τιν᾽ ἂν δοκεῖς 
ἄρχειν ἑλέσϑαι ξὺν φόβοισι μᾶλλον ἢ 585 

ἄτρεστον εὕδοντ᾽, εἰ τά γ᾽ «09. ἕξει κράτη. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ᾽ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν 
τύραννος εἶναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾶν, 
οὔτ᾽ ἄλλος ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. 
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νῦν μὲν γὰρ ἐκ σοῦ πάντ᾽ ἄνευ φόβου φέρω, 590 
εἰ δ᾽ αὐτὸς ἦρχον, πολλὰ κἂν ἄκων ἔδρων. 
πῶς. δῆτ᾽ ἐμοὶ τυραννὶς ἡδίων ἔχειν 

ἀρχῆς ἀλύπου καὶ δυναστείας ἔφυ; 

οὔπω τοσοῦτον ἠπατημένος κυρῶ 

ὥστ᾽ ἄλλα χρήξειν ἢ τὰ σὺν κέρδει καλά. δ9ὅ 

νῦν πᾶσι χαίρω, νῦν μὲ πᾶς ἀσπάζξεται, 

νῦν oí σέϑεν χρήζοντες αἰκάλλουσί us: 

τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐνταῦϑ' ἔνι. 
πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ xsiv ἂν λάβοιμ᾽ ἀφεὶς τάδε; 
ovx ἂν γένοιτο νοῦς κακὸς καλῶς φρονῶν. 600 

ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐραστὴς τῆσδε τῆς γνώμης ἔφυν 

οὔτ᾽ ἂν usv ἄλλου δρῶντος ἂν τλαίην ποτέ. 
καὶ τῶνδ᾽ ἔλεγχον τοῦτο μὲν Πυϑώδ᾽ ἰὼν 
πεύϑου τὰ χρησϑέντ᾽ εἰ σαφῶς ἤγγειλά Gor 

τοῦτ᾽ ἄλλ᾽, ἐάν us τῷ τερασκόπῳ λάβῃς 605 
κοινῇ τι βουλεύσαντα, μή μ᾽ ἁπλῇ κτάνῃς 

ψήφῳ, διπλῇ δέ, τῇ v ἐμῇ καὶ σῇ, λαβών" 
γνώμῃ δ᾽ ἀδήλῳ μή μὲ χωρὶς αἰτιῶ. 

οὐ γὰρ δίκαιον οὔτε τοὺς κακοὺς μάτην 

χρηστοὺς νομέξευν οὔτε τοὺς χρηστοὺς κακούο. 

φίλον γὰρ ἐσϑλὸν ἐκβαλεῖν ἴσον λέγω 611 

καὶ τὸν παρ᾽ αὑτῷ βίοτον, ὃν πλεῖστον φιλεῖ. 
ἀλλ᾽ ἐν χρόνῳ γνώσει τάδ᾽ ἀσφαλῶς, ἐπεὶ 
χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος" 

κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ. 615 

καλῶς ἔλεξεν εὐλαβουμένῳ πεσεῖν, 

ἄναξ᾽ φρονεῖν γὰρ οὗ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς. 

ὅταν ταχύς τις οὑπιβουλεύων λάϑραᾳ 

χωρῇ, ταχὺν δεῖ κἀμὲ βουλεύειν πάλιν" 
εἰ δ᾽ ἡσυχάξων προσμενῶ, τὰ τοῦδε μὲν 620 

A "T—— - 
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πεπραγμέν᾽ ἔσται, τἀμὰ δ᾽ ἡμαρτημένα. 
τί δῆτα χρήξεις; ἦ us γῆς ἔξω βαλεῖν; 
ἥκιστα᾽ ϑνήσκειν, οὐ φυγεῖν 6s βούλομαι. 

ὅταν προδείξῃς οἷόν ἐστι τὸ φϑονεῖν. 
ὡς οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λέγεις; 625 

οὐ γὰρ φρονοῦντά σ᾽ εὖ βλέπω. OL. τὸ γοῦν 
ἐμόν. 

ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου δεῖ κἀμόν. ΟἹ. ἀλλ᾽ ἔφυς κακός. 

εἰ δὲ ξυνίης μηδέν; OI. ἀρχτέον γ᾽ ὅμως. 

οὔτοι κακῶς γ᾽ ἄρχοντος. Ol. ὦ πόλις πόλις. 

κἀμοὶ πόλεως μέτεστιν, οὐχὶ σοὶ μόνῳ. 680 

παύσασϑ',. ἄνακτες" καιρίαν δ᾽ ὑμῖν δρῶ 
τήνδ᾽ ἐκ δόμων στείχουσαν ᾿Ιοκάστην, us9" ἧς 

τὸ νῦν παρεστὸς νεῖκος εὖ ϑέσϑαι χρεών. 

IOKA ZTH. 

ví τὴν ἄβουλον, ὦ ταλαίπωροι, στάσιν 
γλώσσης ἐπήρασϑ᾽ οὐδ᾽ ἐπαισχύνεσϑε γῆς 685 
οὕτω νοσούσης ἴδια κινοῦντες κακά; 

οὐκ εἶ σύ v οἴκους σύ τε, Κρέον, κατὰ στέγας, 

καὶ μὴ τὸ μηδὲν ἄλγος εἰς μέγ᾽ οἴσετε; 

ὅμαιμε, δεινά μ᾽ Οἰδίπους ὃ σὸς πόσις 

δρᾶσαι δικαιοῖ, ϑάτερον δυοῖν xoxoiv, 640 

ἢ γῆς ἀπῶσαι πατρίδος ἢ κτεῖναι λαβών. 

ξύμφημι" δρῶντα γάρ νιν, ὦ γύναι, κακῶς 
εἴληφα τοὐμὸν σῶμα σὺν τέχνῃ κακῇ. 

ἡ νυν ὀναίμην, ἀλλ᾽ ἀραῖος, εἴ σέ τι 

δέδρακ᾽, ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιᾷ us δρᾶν. 645 
ὦ πρὸς ϑεῶν πίστευσον, Οἰδίπους, τάδε, 
μάλιστα μὲν τόνδ᾽ ὅρκον αἰδεσϑεὶς ϑεῶν, 
ἔπειτα κἀμὲ τούσδε 8᾽ οἵ πάρεισί σοι. 



138. eet ΣΟΦΟΚΛΕΒΟῪΣ (427 Y 

dud v 
, εὖ vuv ἐπίστω, ταῦϑ'᾽ ὅταν ξητῇς, ἐμοὶ EL 

Qo "n 
ΧΟ. 

OI. 

KP. 

IO. 

649—659 — 678—688 660—668 — 689—697. 

πιϑοῦ ϑελήσας φρονήσας τ᾽ ἄναξ, λίσσομαι. 649 
τί σοι ϑέλεις δῆτ᾽ εἰκάϑω; 

τὸν οὔτε πρὶν νήπιον νῦν τ᾽ ἐν ὅρκῳ μέγαν 
καταίδεσαι. 

οἶσϑ᾽ οὖν ἃ χρήξεις; ΧΟ. οἶδα. ΟἹ. gods 
δὴ τί φής. 655 

τὸν ἐναγῆ φίλον μήποτ᾽ ἐν αἰτίᾳ 

σὺν ἀφανεῖ λόγῳ σ᾽ ἄτιμον βαλεῖν. 

ξητῶν ὄλεϑρον ἢ φυγὴν ἐκ τῆσδε γῆς. 

οὐ τὸν πάντων ϑεῶν ϑεὸν πρόμον 660 

λιον᾽ ἐπεὶ ἄϑεος ἄφιλος ὅ τι πύματον 

jAo(uav, φρόνησιν εἰ τάνδ᾽ ἔχω. 

ἰλλά μοι δυσμόρῳ γᾶ φϑινὰς 665 

ρύχει ψυχάν, τάδ᾽ εἰ κακοῖς κακὰ 
προσάψει τοῖς πάλαι τὰ πρόσφατα. 

ὃ δ᾽ οὖν ἴτω, κεί χρή us παντελῶς ϑανεῖν 669 
ἢ γῆς ἄτιμον τῆσδ᾽ ἀπωσϑῆναι βία. 670 
τὸ γὰρ σόν, οὐ τὸ τοῦδ᾽, ἐποικτίρω στόμα 

ἐλεινόν" οὗτος δ᾽ ἔνϑ᾽ ἂν ἦ στυγήσεται. 

στυγνὸς μὲν εἴκων δῆλος si, βαρὺς δ᾽, ὅταν 

ϑυμοῦ περάσῃς" αἵ δὲ τοιαῦται φύσεις 
αὑταῖς δικαίως εἰσὶν ἄλγισται φέρειν. 616 

οὔκουν μ’ ἐάσεις κἀκτὸς ci; ΚΡ, πορεύσομαι, 
σοῦ μὲν τυχὼν ἀγνῶτος, ἐν δὲ τοῖσδ᾽ ἴσος. 

γύναι, τί μέλλεις κομίζειν δόμων τόνδ᾽ ἔσω; 618 

μαϑοῦσά γ᾽ ἥτις ἡ τύχη. 680 

δόκησις ἀγνὼς λόγων ἦλϑε, δάπτει δὲ καὶ τὸ ᾿ 
μὴ ᾽νδικον. 

ἀμφοῖν ἀπ᾽ αὐτοῖν; ΧΟ. ναίχι. 10. καὶ τίς ἦν λόγος: 
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ΧΟ. ἅλις ἔμοιγ᾽, ἅλις, γᾶς mooxovovuévag, 685 
"ἢ φαίνεται ἔνϑ᾽ ἔληξεν, αὐτοῦ μένειν. 
ΟἹ. ὁρᾷς ἵν᾽ ἥκεις; ἀγαϑὸς Qv γνώμην ἀνὴρ 1a-— 7ννν2 

ἢ τοὐμὸν παρίης καὶ καταμβλύνεις κέαρ. 

ΧΟ. ὦναξ, εἶπον μὲν οὐχ ἅπαξ μόνον, 689 
ἴσϑι δὲ παραφρόνιμον, ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα 
πεφάνϑαι μ᾽ ἄν, εἴ σ᾽ ἐνοσφιζόμαν, 
ὅς τ᾽ ἐμὰν γᾶν φίλαν ἐν πόνοις 
σαλεύουσαν κατ᾽ ὀρϑὸν οὔρισας, 695 

: τανῦν v' εὔπομπος, εἰ δύνα, γενοῦ. 
-IO. πρὸς ϑεῶν δίδαξον κἄμ᾽, ἄναξ, ὅτου ποτὲ 

wijvuv τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. 

OL ἐρῶ" σὲ γὰρ τῶνδ᾽ ἐς πλέον, γύναι, σέβω 100 

Κρέοντος, οἷά μοι βεβουλευκὼς ἔχει. 
-IO. λέγ᾽, εἰ σαφῶς τὸ νεῖκος ἐγκαλῶν ἐρεῖς. 

-OL φονέα μὲ φησὶ “Μαΐου καϑεστάναι. 

-IO. αὐτὸς ξυνειδὼς ἢ μαϑὼν ἄλλου πάρα; 

ΟἹ. μάντιν μὲν οὖν κακοῦργον εἰσπέμψας, ἐπεὶ τοῦ 

τό γ᾽ εἰς ἑαυτὸν πᾶν ἐλευϑεροῖ στόμα. 

Ι0. σύ νυν ἀφεὶς σεαυτὸν ὧν λέγεις πέρι 
ἐμοῦ ᾽πάκουσον καὶ μάϑ' οὕνεκ᾽ ἐστί δοι 
βρότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον τέχνης. 
φανῶ δέ δον σημεῖα τῶνδε σύντομα. 110 

χρησμὸς γὰρ ἦλθε oio ποτ᾽, οὐκ ἐρῶ 

Φοίβου γ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ, τῶν δ᾽ ὑπηρετῶν ἄπο, 

ὡς αὐτὸν ἕξοι μοῖρα πρὸς παιδὸς ϑανεῖν, 
ὅστις γένοιτ᾽ ἐμοῦ τε κἀκείνου πάρα. 

καὶ τὸν μέν, ὥσπερ γ᾽ ἡ φάτ!ο. ξένοι ποτὲ "15 
λῃσταὶ φονεύουσ᾽ ἐν τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς" 
παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι 
τρεῖς. καί vuv ἄρϑρα κεῖνος ἐνζεύξας ποδοῖν 

SoPnuocLrs. 9 
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ἔρριψεν ἄλλων χερσὶν ἄβατον εἰς ὕρος. 

κἀνταῦϑ' ᾿Δπόλλων οὔτ᾽ ἐχεῖνον ἤνυσεν 120 

φονέα γενέσϑαι πατρὸς οὔτε Λάιον 
τὸ δεινὸν οὑφοβεῖτο πρὸς παιδὸς παϑεῖν. 

τοιαῦτα φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν, 

ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν" ὧν γὰρ ἂν ϑεὸς 
χρείαν ἐρευνᾷ, ῥαδίως αὐτὸς φανεῖ. 725 

οἷόν uw ἀκούσαντ᾽ ἀρτίως ἔχει, γύναι, 
ψυχῆς πλάνημα κἀνακίνησις" φρενῶν. 

ποίας μερίμνης τοῦϑ' ὕπο στραφεὶς λέγειο; 

ἔδοξ᾽ ἀκοῦσαι σοῦ τόδ᾽, ὡς ὃ cioe 

κατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς. 180 

ηὐδᾶτο γὰρ ταῦτ᾽ οὐδέ zo λήξαντ᾽ ἔχει. 

καὶ ποῦ 60 ὃ χῶρος οὗτος οὗ τόδ᾽ ἦν πάϑος:; 

Φωκὶς μὲν ἡ γῆ κλήξεται. σχιστὴ δ᾽ ὁδὸς 

ἐς ταὐτὸ Ζελφῶν κἀπὸ Ζαυλίας ἄγει. 

καὶ τίς χρόνος τοῖσδ᾽ ἐστὶν οὐξεληλυϑώς; 135 

σχεδόν τι πρόσϑεν ἢ σὺ τῆσδ᾽ ἔχων χϑονὸς 

ἀρχὴν ἐφαίνου, τοῦτ᾽ ἐκηρύχϑη πόλει. 

ὦ Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι; 
τί δ᾽ ἐστί σοι τοῦτ᾽, Οἰδίπους, ἐνθύμιον; 

μήπω μ᾽ ἐρώτα" τὸν δὲ “άιον φύσιν 140 

τίν᾽ ἦλθε φράζε, τίνα δ᾽ ἀκμὴν ἥβης ἔχων. 
μέγας, χνοάζων ἄρτι λευχανϑὲς κάρα, 
μορφῆς δὲ τῆς σῆς οὐκ ἀπεστάτει πολύ. 

οἴμου τάλαφ᾽ ἔοικ᾽ ἐμαυτὸν εἰς ἀρὰς 
δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐκ εἰδέναι. 7465 

πῶς φής; ὀκνῶ τοι πρός σ᾽ &zooxozoU0 , ἄναξ. 

δεινῶς ἀϑυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ἢ" 

δείξεις δὲ μᾶλλον, ἣν ὃν ἐξείπῃς ἔτι. 

καὶ μὴν ὀκνῶ μέν, ἃ δ᾽ ἂν ἔρῃ μαϑοῦσ᾽ ἐρῶ. 
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πότερον ἐχώρει βαιὸς ἢ πολλοὺς ἔχων 750 

ἄνδρας Aoyívac, οἵ ἀνὴρ ἀρχηγέτης; 
πέντ᾽ ἦσαν οἵ ξύμπαντες. ἐν δ᾽ αὐτοῖσιν ἦν 
κῆρυξ' ἀπήνη δ᾽ ἦγε Adiov μία. 
αἰαῖ, τάδ᾽ ἤδη διαφανῆ. τίς ἦν ποτε 

ὃ τοὐσδε λέξας τοὺς λόγους ὑμῖν, γύναι; Ἰδδ 
οὐἰκεύς vig, ὕσπερ ἵκετ᾽ ἐχσωϑεὶς μόνοορ. 

ἦ κἀν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών; 

οὐ δῆτ᾽" ἀφ᾽ οὗ γὰρ κεῖθεν ἦλϑε καὶ κράτη 
σέ v εἶδ᾽ ἔχοντα Μάιόν v ὀλωλότα, 
ἐξικέτευσε τῆς ἐμῆς χειρὸς ϑιγὼν 160 

ἀγρούς σφε πέμψαι κἀπὶ ποιμνίων νομάς, 

ὡς πλεῖστον εἴη τοῦδ᾽ ἄποπτος ἄστεως. 

κἄπεμψ᾽ ἐγώ νιν" ἄξιος γὰρ οἷ᾽ ἀνὴρ 

δοῦλος φέρειν ἦν τῆσδε καὶ μείζω χάριν. 
πῶς ἂν μόλοι δῆϑ᾽ ἡμὶν ἐν τάχει πάλιν; 65 

πάρεστιν" ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ᾽ ἐφίεσαι; 

δέδοικ᾽ ἐμαυτόν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ᾽ ἄγαν 

εἰρημέν᾽ 1j μοι δι’ ἅ νιν εἰσιδεῖν ϑέλω. 
ἀλλ᾽ ἵξεται μέν" ἀξία δέ που μαϑεῖν 

κἀγὼ τά γ᾽ ἐν σοὶ δυσφόρως ἔχοντ᾽. ἄναξ. 110 
xov μὴ στερηϑῇς γ᾽. ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων 

ἐμοῦ βεβῶτος" τῷ γὰρ ἂν καὶ μείζονι 
λέξαιμ᾽ ἂν ἢ σοί, διὰ τύχης τοιᾶσδ᾽ ἰών; 

ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβος ἦν Κορίνϑιος, 
μήτηρ δὲ Μερόπη Ζωρίς. ἠγόμην δ᾽ ἀνὴρ "15 
ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ, πρίν μοι τύχη 

τοιάδ᾽ ἐπέστη, ϑαυμάσαι μὲν ἀξία, 

σπουδῆς γε μέντοι τῆς ἐμῆς οὐκ ἀξία. 

ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπνοις μ᾽ ὑπερπλησϑεὶς μέϑῃ 

καλεῖ παρ᾽ οἴνῳ, πλαστὸς ὡς εἴην πατρί. 7180 
Ω Ἐ ^ 
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κἀγὼ βαρυνϑεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν 
μόλις κατέσχον, ϑατέρᾳ δ᾽ ἰὼν πέλας 

μητρὸς πατρός τ᾽ ἤλεγχον" ov δὲ δυσφόρως 
τοὔνειδος ἦγον τῷ μεϑέντι τὸν λόγον. 
κἀγὼ τὰ μὲν xsívow évegmóuqv, ὅμως δ᾽ "785 

ἔκνιξέ μ᾽ ἀεὶ τοῦϑ᾽ " ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. 
λάϑρᾳ δὲ μητρὸς καὶ πατρὸς πορεύομαι 
Πυϑώδε, καί μ᾽ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱκόμην 
ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ᾽ ἄϑλια 
καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα προύφηνεν λέγων, 190 

ὡς μητρὶ μὲν χρείη us μιχϑῆναι, γένος δ᾽ 

ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ᾽ δρᾶν, 

φονεὺς δ᾽ ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 

κἀγὼ ᾿πακούσας ταῦτα τὴν Κορινϑίαν, 
ἄστροις τὸ λοιπὸν τεκμαρούμενος,. χϑόνα 19 

ἔφευγον, ἔνϑα μήποτ᾽ ὀψοίμην κακῶν 
χρησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα. 

στείχων δ᾽ ἱκνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους, ἐν οἷς 
σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσϑαι λέγειο. 

καί σοι, γύναι, τἀληϑὲς ἐξερῶ. τριπλῆς 800 
ὅτ᾽ ἦ κελεύϑου τῆσδ᾽ ὁδοιπορῶν πέλας, 
ἐνταῦϑά μοι κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς 

ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβώς, οἷον σὺ φής. 

Evvqvríatov: κἀξ ὁδοῦ μ᾽ ὅ 9' ἡγεμὼν 
αὐτός 9" ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην. 805. 

κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα, τὸν τροχηλάτην, 

παίω δι᾽ ὀργῆς" καί μ᾽ ὃ πρέσβυς ὡς ὁρᾷ, 
ὄχους παραστείχοντα τηρήσας, μέσον 

κάρα διπλοῖς κέντροισί μου καϑέκετο. 

οὐ μὴν ἴσην γ᾽ ἔτισεν, ἀλλὰ συντόμως 810 ἢ 

σκήπτρῳ τυπεὶς éx τῆσδε χειρὸς ὕπτιος 
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μέσης ἀπήνης εὐθὺς ἐχκυλίνδεται" 

κτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας. εἰ δὲ τῷ ξένῳ 

τούτῳ προσήκει Μαΐου τι συγγενές. 

[τές τοῦδέ γ᾽ ἀνδρὺς νῦν ἔστ᾽ ἀϑλιώτερος; 815 

τίς ἐχϑροδαίμων μᾶλλον ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ; 
ὃν μὴ ξένων ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶν τινι 
δόμοις δέχεσθαι μηδὲ προσφωνεῖν τινα, 

ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων. καὶ τάδ᾽ οὔτις ἄλλος ἦν 
ἢ ̓ γὼ ᾿π’ ἐμαυτῷ τάσδ᾽ ἀρὰς ὁ προστιϑείς. 820 
λέχη δὲ τοῦ ϑανόντος ἐκ χεροῖν ἐμαῦν 
χραίνω, δι’ ὧνπερ ὥλετ᾽. ἄρ᾽ ἔφυν κακός; 
ἄρ᾽ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος; εἴ μὲ χρὴ φυγεῖν, 

καί μοι φυγόντι μῆστι τοὺς ἐμοὺς ἰδεῖν 

μηδ᾽ ἐμβατεύειν πατρέδος, ἢ γάμοις μὲ δεῖ 5828 
μητρὸς ξυγῆναι καὶ πατέρα κατακχτανεῖν 

[JIóAvBov, ὃς ἐξέφυσε κἀξέϑρεψέ με]; 

&o οὐκ ἀπ᾿ ὠμοῦ ταῦτα δαίμονός τις ἂν 
xoívov ἐπ᾽ &vógl τῷδ᾽ ἂν ὀρϑοίη λόγον; 
μὴ δῆτα, μὴ δῆτ᾽, ὦ ϑεῶν ἁγνὸν σέβας, 880 
ἴδοιμι ταύτην ἡμέραν, ἀλλ᾽ ἐκ βροτῶν 

βαίην ἄφαντος πρόσϑεν ἢ τοιάνδ᾽ ἰδεῖν 
κηλῖδ᾽ ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην. 

ἡμῖν μέν, ὦναξ, ταῦτ᾽ ὀκνήρ᾽" ἕως δ᾽ ἂν οὖν 
πρὸς τοῦ παρόντος ἐκμάϑῃς, ἔχ᾽ ἐλπίδα. 835 
καὶ μὴν τοσοῦτόν γ᾽ ἐστέ μοι τῆς &Am(ÓoeG, 
τὸν ἄνδρα τὸν βοτῆρα προσμεῖναι μόνον. 
πεφασμένου δὲ τίς z09' ἡ προϑυμία; 

ἐγὼ διδάξω σ᾽" qv γὰρ εὑρεϑῇ λέγων 
σοὶ ταῦτ᾽, ἔγωγ᾽ ἂν ἐκπεφευγοίην πάϑος. 840. 
ποῖον δέ μου περισσὸν ἤκουσας λόγον; 

λῃστὰς ἔφασκες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν 
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ὥς vw κατακτείνειαν. εἰ μὲν οὖν ἔτι | 
λέξει τὸν αὐτὸν ἀριϑμόν, οὐκ ἐγὼ '"xrtavov: 

οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν εἷς ys τοῖς πολλοῖς ἴσος" 845 
εἰ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἕν᾽ οἰόξωνον αὐδήσει, σαφῶς 
τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ ῥέπον. 
ἀλλ᾽ ὡς φανέν γε τοὔπος ὧδ᾽ ἐπίστασο, 

κοὐχ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ᾽ ἐχβαλεῖν πάλιν" 
πόλις γὰρ ἤκουσ᾽, οὐκ ἐγὼ μόνη, τάδε. 860 
εἰ δ᾽ οὖν τι κἀκτρέποιτο τοῦ πρόσϑεν λόγου, 
οὔτοι ποτ᾽, ὦναξ, σόν ys Δαΐου φόνον 
φανεῖ δικαίως ὀρϑόν, ὅν ys Δοξίας 

διεῖπε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ ϑανεῖν. 

καΐτοι νιν οὐ κεῖνός γ᾽ ὁ δύστηνός ποτε 855 

κατέκταν᾽, ἀλλ᾽ αὐτὸς πάροιϑεν ὥλετο. 
ὥστ᾽ οὐχὶ μαντείας γ᾽ ἂν οὔτε τῇδ᾽ ἐγὼ 
βλέψαιμ᾽ ἂν εἵνεκ᾽ οὔτε τῇδ᾽ ἂν ὕστερον. 

καλῶς νομίξεις᾽ ἀλλ᾽ ὅμως τὸν ἀγρότην 
πέμψον τινὰ στελοῦντα μηδὲ τοῦτ᾽ ἀφῇς. 860 
πέμψω ταχύνασ᾽ " ἀλλ᾽ ἴωμεν ἐς δόμους" 

οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ᾽ ἂν ὧν οὔ cot φίλον. 
εἴ μοι ξυνείη φέροντι « qe m? ^" 

οἵρα τὰν εὔσεπτον ἁγνείαν λόγων »»“4“1:ῶ" (v 

ἔργωμ τὲ πάντωγ. ὧν νόμοι πρόκεινται 865 
ὑψίποδξο, τ m ἀνε H1 
Qv αἰϑέρα τεκνωϑέντες, ὧν Ὄλυμπος 
πατὴρ μόνος, οὐδέ viv 

ϑνατὰ φύσις ἀνέρων 

008777272 οὐδὲ μήποτε λάϑα κατακοιμάσῃ" 870 
μέγας ἐν τούτοις ϑεὸς οὐδὲ γηράσχε. ὦ GET. 

ὕβρις φυτεύει τύραννον" 878 ἢ 
863—872 — 873—882. 
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ὕβρει, εἰ πολλῶν Mengen μάταν: ds ἼΡΥ 2s 

ἃ μὴ ᾿᾽πίκαιρα μηδὲ συμφέροντα, 875 

ἀκρότατον εἰσαναβᾶσ᾽ ; PEE Dad 

αἶπος ἀπότομον ὥρουσεν εἰς ἀνάγκαν, tb WE 
&y0' οὐ ποδὶ χρησίμῳ 

χρῆται. τὸ χαλῶς δ᾽ APT A ων LL 

πόλει πάλαισμα "im € peri my e (2S pu» gn αἰτοῦμαι. 880 ^777 

950v οὐ “λήξω ποτὲ" ret τίν ς ta 

εἰ δέ τις ὑπέροπτα χερσὶν ἢ λόγῳ πορεύεται, 

. δίκας ἀφόβητος οὐδὲ δαιμόνων ξδη σέβων, 88ῦ /f. 

χακά vuv ἕλοιτο μοῖρα; ' E um 
δυσπότμου χάριν χλιδᾶς, 

εἰ μὴ τὸ κέρδος κερδανεῖ δικαίως ee ere, τ 

χαὶ τῶν ἀσέπτων ἔρξετι ———. 890 

ἢ τῶν ἀϑίκτων ἕξεται ματῴξων, 5 " EC 

τίς ἔτι ποτ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἀνὴρ ϑυμῶν βέλη 

εὔξεται ψυχᾶς ἀμύνειν; y NA 

εἰ γὰρ αἵ τοιαίδε πράξεις τίμιαι, 

τί δεῖ μὲ χορεύειν; 

οὐχέτι τὸν ἄϑικτον TUN γᾶς ἐξ ὀμφαλὸν σέβων 

οὐδ᾽ ἐς τὸν ᾿Αβαϊσὶ ναὸν οὐδὲ τὰν Ὀλυμπίαν, 

εἰ μὴ τάδε χειρόδεικτα 04 901 

πᾶσιν ἁρμόσει βροτοῖς. 
s LP 

ἀλλ᾽ ὦ κρατύνων. εἴπερ Do" xo IRA QA ivo 3e 
- , Coe adea d A , dara Ζεῦ, πάντ ἀνάσσων, μὴ λάϑοι pM to $e» ow 

σὲ τάν τε σὰν ἀϑάνατον αἰὲν ἀρχάν. 97. 4 
: 1 ; qu^ Aa te φϑίνοντα γὰρ 4αλίου; - 2o - λαιοῦ "t p 7 

ϑέσφατ᾽ ἐξαιροῦσιν ἤδη, P bap: 

κοὐδαμοῦ τιμαῖς ᾿“Πόλλων ἐμφανής" 
ἔρρει δὲ τὰ ϑεῖα. 910 

883—896 — 897—910. 
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χώρας ἄνακτες, δόξα μοι πόρε στ ΟθῊ 

ναοὺς κέσϑαι δαιμόνων. τάδ᾽ ἐν χεροῖν 

στέφη λαβούσῃ κἀπιϑυμιάματα. 

ὑψοῦ γὰρ αἴρεν ϑυμὸν Οἰδίπους ἄγαν 

λύπαισι παντοίαισιν" οὐδ᾽ ὁποῖ᾽ ἀνὴρ 915 

ἔννους τὰ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαίρεται, 

ἀλλ᾽ ἐστὶ τοῦ λέγοντος. εἰ φόβους. λέγοι. 

ὅτ᾽ οὖν παραινοῦσ᾽ οὐδὲν ἐς πλέον ποῶ, 
πρὸς σ᾽, ὦ xsv "AmoAAov, ἄγχιστος γὰρ εἶ, 
ἱκέτις ἀφῖγμαι τοῖσδε σὺν κατάργμασιν. 920 
ὅπως λύσιν τιν᾽ ἡμὶν εὐαγῆ πόρῃς᾽ 

ὡς νῦν ὀκνοῦμεν. πάντες ἐχπεπληγμένον 
κεῖνον βλέποντες ὡς κυβερνήτην vsóg. 

ATTEAOX. 
ἄρ᾽ ἂν xag ὑμῶν, ὦ ξένοι, μάϑοιμ᾽ ὅπου 
τὰ τοῦ τυράννου δώματ᾽ ἐστὶν Οἰδίπου; 925 

μάλιστα δ᾽ αὐτὸν εἴπατ᾽, εἰ κάτισϑ᾽ ὅπου. 
στέγαι μὲν αἴδε, καὐτὸς ἔνδον, ὦ ξένε" 

γυνὴ δὲ μήτηρ ἥδε τῶν κείνου τέκνων. 

ἀλλ᾽ ὀλβία τε καὶ ξὺν ᾿ὀλβίοις ἀεὶ 
γένοι᾽, ἐκείνου. γ᾽ οὖσα παντελὴς δάμαρ... 980 
αὕτως δὲ καὶ σύ γ᾽, ὦ ξέν᾽" ἄξιος γὰρ εἶ 
τῆς εὐεπείας εἵνεκ᾽" ἀλλὰ φράζ᾽ ὕτου 
χρήξων ἀφῖξαι χῶ τι σημῆναι ϑέλων. 

ἀγαϑὰ δόμοις τε: καὶ πόσει τῷ σῷ, γύναι. 

τὰ ποῖα ταῦτα; παρὰ τίνος δ᾽ ἀφιγμένος; 988 
ἐκ τῆς Κορίνϑου" τὸ δ᾽ ἔπος οὑξερῶ τάχ᾽ Qv | 
ἥδοιο μέν, πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἀσχάλλοις δ᾽ ἴσως. 
τί δ᾽ ἔστι; ποίαν δύναμιν ὧδ᾽ ἔχει διπλῆν; 
τύραννον αὐτὸν οὑπιχῴριοι χϑονὸς 

τῆς ᾿Ισϑμίας στήσουσιν, ὡς ηὐδᾶτ᾽ ἐκεῖ, 940 
Ww ἰόν Án PN 



OI. 

AT. 

OI. 

AT. 

OI. 

OIAIIIOTZ TYPANNOX. 131 

τί δ᾽: οὐχ ὃ πρέσβυς Πόλυβος ἐγχρατὴς ἔτι; 
οὐ δῆτ᾽ ἐπεί νιν ϑάνατος ἐν τάφοις ἔχει. 

πῶς εἶπας; ἦ τέϑνηκε Πόλυβος; AT. εἰ δὲ μὴ 
λέγω γ᾽ ἐγὼ τἀληϑές, ἀξιῶ ϑανεῖν.] 

ὦ πρόσπολ᾽, οὐχὶ δεσπότῃ τάδ᾽ ὡς τάχος 945 
μολοῦσα λέξεις; ὦ ϑεῶν μαντεύματα, 

ἵν᾽ ἐστέ" τοῦτον Οἰδίπους πάλαι τρέμων 
τὸν ἄνδρ᾽ ἔφευγε μὴ κτάνοι, καὶ νῦν ὅδε 

πρὸς τῆς τύχης ὄλωλεν οὐδὲ τοῦδ᾽ ὕπο. 
ὦ φίλτατον γυναικὸς ἸΙοκάστης κάρα, 960 
τί μ᾽ ἐξεπέμψω δεῦρο τῶνδε δωμάτων; 
ἄκουε τἀνδρὸς τοῦδε, καὶ σκόπει κλύων 
τὰ σέμν᾽ ἵν᾿ ἥκει τοῦ ϑεοῦ μαντεύματα. 

οὗτος δὲ τίς ποτ᾽ ἐστὶ καὶ τί μοι λέγει; 

ἐκ τῆς Kogív9ov, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν 955 

ὡς οὐκέτ᾽ ὄντα Πόλυβον, ἀλλ᾽ ὀλωλότα. 

τί φής, ξέν᾽; αὐτός μον σὺ σημήνας γενοῦ. 

εἰ τοῦτο πρῶτον δεῖ μ’ ἀπαγγεῖλαι σαφῶς. 

εὖ ἴσϑ᾽ éxsivov ϑανάσιμον βεβηκότα. 

πότερα δόλοισιν ἢ νόσου ξυναλλαγῇ; 960 

σμικρὰ παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάξει ῥοπή. 

νόσοις ὃ τλήμων. ὡς ἔοικεν, ἔφϑιτο. 

καὶ τῷ μακρῷ ys συμμετρούμενος χρόνῳ. 

φεῦ φεῦ. τί δῆτ᾽ ἄν, ὦ γύναι, σκοποῖτό τις 

τὴν Πυϑόμαντιν ἑστίαν ἢ τοὺς ἄνω 965 

κλάξοντας Oovsug, Qv ὑφηγητῶν ἐγὼ 
κτενεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν; ὃ δὲ ϑανὼν 
κεύϑει κάτω δὴ γῆς" ἐγὼ δ᾽ ὅδ᾽ ἐνθάδε 
ἄψαυστος ἔγχους — εἴ τι μὴ τὠμῷ πόϑῳ 
κατέφϑιϑ'᾽ " οὕτω δ᾽ ἂν ϑανὼν εἴη ᾿ξ ἐμοῦ. 910 
τὰ δ᾽ οὖν γέροντα συλλαβὼν ϑεσπίσματα 
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κεῖται παρ᾽ "Ain. Πόλυβος ἄξι᾽ οὐδενός. 
IO. οὔκουν ἐγώ σοι ταῦτα προύλεγον πάλαι; 

ΟΙ. ηὔδαςφ᾽ ἐγὼ δὲ τῷ φόβῳ παρηγόμην. 

IO. μὴ νῦν év αὐτῶν μηδὲν ἐς ϑυμὸν βάλῃς. 918 
OL καὶ πῶς τὸ μητρὸς οὐκ ὀκνεῖν λέχος us δεῖ; 

IO. τί δ᾽ ἂν gofoiv ἄνθρωπος ᾧ τὰ τῆς τύχης 
κρατεῖ, πρόνοια δ᾽ ἐστὶν οὐδενὸς σαφής; 
εἰκῆ κράτιστον ζῆν, ὅπως δύναιτό τις. 

σὺ δ᾽ εἰς τὰ μητρὸς μὴ φοβοῦ νυμφεύματα᾽ 980 

πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀν ὀνείρασιν βροτῶν 

μητρὶ ξυνηυνάσϑησαν. ἀλλὰ ταῦϑ'᾽ ὅτῳ 
παρ᾽ οὐδέν ἐστι. ῥᾷστα τὸν βίον φέρει. 

OL καλῶς ἅπαντα ταῦτ᾽ ἂν ἐξείρητό cor, 

εἰ μὴ ᾽κύρει ξῶσ᾽ ἡ τεχοῦσα" νῦν δ᾽ ἐπεὶ — 985 
ξῇ, πᾶσ᾽ ἀνάγκη, κεὶ καλῶς λέγεις, ὀκνεῖν. 

IO. καὶ μὴν μέγας γ᾽ ὀφθαλμὸς οὗ πατρὸς τάφο. | 

Ol. μέγας. ξυνίημ᾽ " ἀλλὰ τῆς ξώσης φόβος. 

AT. ποίας δὲ καὶ γυναικὸς ἐκφοβεῖσϑ᾽ ὕπερ; 

OI. Μερόπης, γεραιέ, Πόλυβος ἧς ᾧκει μέτα, — 990 | 
AT. τί δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνης ὑμὶν ἐς φόβον φέρον; 
OI ϑεήλατον μάντευμα δεινόν, ὦ ἕένε. 

AT. ἦ ῥητόν; ἢ οὐχὶ ϑεμιτὸν ἄλλον εἰδέναι: 
OL μάλιστά γ᾽" εἶπε γάρ μὲ “οξίας ποτὲ 

χρῆναι μιγῆναι μητρὶ τὐἠμαυτοῦ τό τε 995 
πατρῷον αἷμα χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ἑλεῖν. 
ὧν εἴνεχ᾽ ἡ Κόρινϑος ἐξ ἐμοῦ πάλαι 

μακρὰν ἀπῳκεῖτ᾽ " εὐτυχῶς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
τὰ τῶν τεκόντων Üuuo9" ἥδιστον βλέπειν. 

AT. 3j γὰρ τάδ᾽ ὀκνῶν κεῖϑεν ἦσϑ᾽ ἀπόπτολις; 1000 . 
ΟἹ. πατρός vs χρήξων μὴ φονεὺς εἶναι, γέρον. | 

AT. τί δῆτ᾽ ἐγὼ οὐχὶ τοῦδε τοῦ φόβου σ᾽. ἄναξ.. 

- ΒΞ ΨΥ γὐ ΨΥ ἊΨ Ψῃ. 
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ἐπείπερ εὔνους ἦλθον, ἐξελυσάμην; 

καὶ μὴν χάριν γ᾽ ἂν ἀξίαν λάβοις ἐμοῦ. 

καὶ μὴν μάλιστα τοῦτ᾽ ἀφικόμην, ὅπως 1005 

σοῦ πρὸς δόμους ἐλϑόντος εὖ πράξαιμί τι. 

ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ εἶμι τοῖς φυτεύσασίν γ᾽ ὁμοῦ. 
ὦ παῖ, καλῶς εἶ δῆλος οὐκ εἰδὼς τέ δρᾷς. 

πῶς, ὦ γεραιέ; πρὸς ϑεῶν δίδασκέ με. 
εἰ τῶνδε φεύγεις εἵνεκ᾽ εἰς οἴκους μολεῖν. 1010 

ταρβῶν ys μή μοι Φοῖβος ἐξέλϑῃ σαφής. 

ἦ μὴ μίασμα τῶν φυτευσάντων λάβῃς; 

τοῦτ᾽ αὐτό, πρέσβυ, τοῦτό μ᾽ εἰσαεὶ φοβεῖ. 

ἄρ᾽ οἶσϑα δῆτα πρὸς δίκης οὐδὲν τρέμων; 
πῶς δ᾽ οὐχί, παῖς γ᾽ εἰ τῶνδε γεννητῶν ἔφυν; 
ὁθούνεκ᾽ ἦν cou Πόλυβος οὐδὲν ἐν γένει. 1016 
πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἐξέφυσέ με; 

οὐ μᾶλλον οὐδὲν τοῦδε τἀνδρός, ἀλλ᾽ ἴσον. 
καὶ πῶς ὃ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηδενί, 

ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἐγείνατ᾽ οὔτ᾽ ἐκεῖνος οὔτ᾽ ἐγώ. 1090 
ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ δὴ παῖδά μ᾽’ ὠνομάζξετο; 

δῶρόν ποτ᾽, ἴσϑι, τῶν ἐμῶν χειρῶν λαβών. 
κἄϑ᾽ ὧδ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης χειρὸς ἔστερξεν μέγα; 
ἡ γὰρ πρὶν αὐτὸν ἐξέπεισ᾽ ἀπαιδία. 

σὺ δ᾽ ἐμπολήσας ἢ τυχών μ᾽’ αὐτῷ δίδως; 1025 
εὑρὼν ναπαίαις ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

ὡδοιπόρεις δὲ πρὸς τί τούσδε τοὺς τόπους; 
ἐνταῦϑ' ὀρείοις ποιμνίοις ἐπεστάτουν. 

ποιμὴν γὰρ ἦσϑα κἀπὶ ϑητείᾳ πλάνης; 

σοῦ τ᾽, ὦ τέκνον, σωτήρ ys τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ. 
τί δ᾽ ἄλγος ἴσχοντ᾽ ἐν κακοῖς μὲ λαμβάνεις;. 1031 
ποδῶν ἂν ἄρϑρα μαρτυρήσειεν τὰ σά. 

οἴμοι, τί τοῦτ᾽ ἀρχαῖον ἐννέπεις κακόν; 
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λύω δ᾽ ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀκμάς. 

δεινόν γ᾽ ὄνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην. 1086 
ὥστ᾽ ὠνομάσϑης ἐκ τύχης ταύτης ὃς εἶ. 

ὦ πρὸς ϑεῶν, πρὸς μητρὸς ἢ πατρός; φράσον. 
οὐκ οἶδ᾽" ὁ δοὺς δὲ ταῦτ᾽ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ. 
ἦ γὰρ παρ᾽ ἄλλου μ’ ἔλαβες οὐδ᾽ αὐτὸς τυχών; 

οὔκ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐκδίδωσί μοι. 1040 

τίς οὗτος; ἦ κάτοισϑα δηλῶσαι λόγῳ; 
τῶν “Μαΐου δήπου τις ὠνομάξετο. 

$ τοῦ τυράννου τῆσδε γῆς πάλαι ποτέ; 
μάλιστα" τούτου τἀνδρὸς οὗτος ἦν βοτήρ. 
ἦ κἄστ᾽ ἔτι ξῶν οὗτος, ὥστ᾽ ἰδεῖν ἐμέ; 1045 
ὑμεῖς γ᾽ ἄριστ᾽ εἰδεῖτ᾽ ἂν οὑπιχώριοι. 
ἔστιν τις ὑμῶν τῶν παρεστώτων πέλας, 
ὅστις κάτοιδε τὸν βοτῆρ᾽ ὃν ἐννέπει, 
εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾽ ἀγρῶν εἴτε κἀνθάδ᾽ εἰσιδών; 
σημήναϑ', ὡς ὃ καιρὸς ηὑρῆσϑαι τάδε. 1050 
οἶμαι μὲν οὐδέν᾽ ἄλλον ἢ τὸν ἐξ ἀγρῶν, 
ὃν κἀμάτευες πρόσϑεν εἰσιδεῦν" ἀτὰρ 

δ᾽ ἂν τάδ᾽ οὐχ ἥκιστ᾽ ἂν ᾿Ιοκάστη λέγοι. 
γύναι, νοεῖς éxsivov, ὅντιν᾽ ἀρτίως 

uoAsiv ἐφιέμεσϑα τόν 9' οὗτος λέγει; 1055 
ví δ᾽ ὅντιν᾽ εἶπε; μηδὲν ἐντραπῇς" τὰ δὲ 
ῥηϑέντα βούλου μηδὲ μεμνῆσϑαι μάτην. 

οὐκ ἂν γένοιτο τοῦϑ᾽ ὅπως ἐγὼ λαβὼν 
σημεῖα τοιαῦτ᾽ οὐ φανῶ τοὐμὸν γένος. 
μὴ πρὸς ϑεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου 1060 
κήδει, ματεύσῃς τοῦϑ᾽ " ἅλις νοσοῦσ᾽ ἐγώ. | 

ϑάρσει" σὺ μὲν yàg οὐδ᾽ ἐὰν ἐγὼ '"* τρίτης 
ινητρὸς φανῶ τρίδουλος. ἐκφανεῖ κακή. 

ὅμως πιϑοῦ μοι, λέσσομαι" μὴ δρᾶ τάδε. 
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οὐκ ἂν πιϑοέίμην μὴ οὐ τάδ᾽ ἐχμαϑεῖν σαφῶς. 
καὶ μὴν φρονοῦσά γ᾽ εὖ τὰ λῶστά Go, λέγω. 1066 
τὰ λῶστα τοίνυν ταῦτά μ᾽ ἀλγύνει πάλαι. 
ὦ δύσποτμ᾽, εἴϑε μήποτε γνοίης ὃς εἶ. 
ἄξει τις ἐλϑὼν δεῦρο τὸν βοτῆρά μοι; 

ταύτην δ᾽ ἐᾶτε πλουσίῳ χαίρειν γένει. 1070 
ioo ἰού, δύστηνε" τοῦτο γάρ σ᾽ ἔχω 

μόνον προσειπεῖν, ἄλλο δ᾽ οὔποϑ᾽ ὕστερον. 

τί ποτε βέβηκεν, Οἰδίπους, ὑπ᾽ ἀγρίας 
ἄξασα λύπης ἡ γυνή; δέδοιχ᾽ ὅπως 

wi) ᾽κ τῆς ἰυγῆς τῆσδ᾽ ἀναρρήξει κακά. 1075 
ὁποῖα χρήξει ῥηγνύτω᾽ τοὐμὸν δ᾽ ἐγώ, 
κεὶί σμικρόν ἐστι. σπέρμ᾽ ἐδεῖν βουλήσομαι. 

αὕτη δ᾽ ἴσως, φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα, 

τὴν δυσγένειαν τὴν ἐμὴν αἰσχύνεται. 

ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων 1080 
τῆς εὖ διδούσης οὐκ ἀτιμασϑήσομαι. 
τῆς γὰρ πέφυκα μητρός" οἵ δὲ συγγενεῖς 

Mijvée μὲ μικρὸν καὶ μέγαν διώριθδαν. 

τοιόσδε δ᾽ ἐχφὺς οὐκ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι 
ποτ᾽ ἄλλος, ὥστε μὴ ᾿κμαϑεῦν τοὐμὸν γένος. 1085 ! 

, , ! εἴπερ ἐγὼ μάντις εἰμὶ καὶ κατὰ γνώμαν ἴδρις t, ποῦ 

οὐ τὸν Ὄλυμπον ἀπείρων, ὦ Κιϑαιρών, κι. rv GL 
οὐκ ἔσει τὰν «0Qu |, AMA) uu. uaa 90 

P vXok^ πανσέληνον, μὴ οὐ σέ ys καὶ πατριώταν Οἰδίπου 

- 
esr] τροφὸν καὶ ματέρ᾽ ΠΣ, σα, 19507 κων 

/ 

αὶ χορεύεσϑαι πρὸς ἡμῶν, ὡς ἐπίηρα φέροντα ee 
— 

τοῖς ἐμοῖς vvQcvvoig. 

ἑήιε Φοῖβε, σοὶ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέστ᾽ εἴη. eA Mua 
x , 3.» M 4 x τίς σε, τέκνον, τίς σ᾽ ἔτικτε τῶν μακραιώνων ἄρα 1098 

1086—1097 --- 1098— 1109. Qaa) ἢ 

e Ree 145 tta 
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Πανὸς ὀρεσσιβάτα πατρὸς πελασϑεῖσ᾽ ; 1100 
ἢ σέ γ᾽ εὐνάτειρα 
“οξίου; τῷ γὰρ πλάκες ἀγρόνομοι πᾶσαι φίλαι" 

εἴθ᾽ ὃ Κυλλάνας ἀνάσσων 1104 

εἴθ᾽ ὁ Βακχεῖος ϑεὸς ναίων ἐπ᾽ ἄκρων ὀρέων σ᾽ 
3 : εὕρημα δέξατ᾽ ἔκ του 

Ννυμφᾶν ἑλικωπίδων, αἷς πλεῖστα συμπαίζει. 

εἶ χρή τι κἀμὲ μὴ συναλλάξαντά πω. 1110 
πρέσβεις, σταϑμᾶσϑαι, τὸν βοτῆρ᾽ ὁρᾶν δοκῶ, 
ὅνπερ πάλαι ζητοῦμεν" ἔν τε γὰρ μακρῷ 
γήρα ξυνάδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος, 

ἄλλως τε τοὺς ἄγοντας ὥσπερ οἰκέτας 

ἔγνωκ᾽ ἐμαυτοῦ" τῇ δ᾽ ἐπιστήμῃ σύ μου 1115 
προύχοις τάχ᾽ ἄν zov, τὸν βοτῆρ᾽ ἰδὼν πάρος. 
ἔγνωκα ydo, σάφ᾽ ἴσϑι" Μαΐου γὰρ ἦν 

εἴπερ τις ἄλλος πιστὸς ὡς νομεὺς ἀνήρ. 

Οὲ πρῶτ᾽ ἐρωτῶ, τὸν Κορίνϑιον ξένον, 
ἡ τόνδε φράξεις; AT. τοῦτον, OvzsQ εἰσορᾷς. 
οὗτος σύ, πρέσβυ, δεῦρό μοι φώνει βλέπων 1121 
ὅσ᾽ ἄν σ᾽ ἐρωτῶ. “Μαΐου ποτ᾽ ἦσϑα σύ; 

OEPAIION. 
ἢ δοῦλος οὐκ ὠνητός, ἀλλ᾽ οἴκοι τραφείρ. 
ἔργον μεριμνῶν ποῖον ἢ βίον τίνα; 

ποίμναις τὰ πλεῖστα τοῦ βίου συνειπόμην. 1125. 
χώροις μάλιστα πρὸς τίσιν ξύναυλος v; 

ἦν μὲν Κιϑαιρών, ἦν δὲ πρόσχωρος τόπος. 
τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ οὖν οἶσϑα τῇδέ που μαϑών; 
τί χρῆμα δρῶντα; ποῖον ἄνδρα καὶ λέγεις; 
τόνδ᾽ ὃς πάρεστιν" ἢ ξυναλλάξας τί πως; 1180 

οὐχ ὥστε γ᾽ εἰπεῖν ἐν τάχει μνήμης ἄπο. 
κοὐδέν ys ϑαῦμα, δέσποτ᾽ " ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς 
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- 5 
ἀγνῶτ᾽ ἀναμνήσω νιν. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 

κάτοιδεν, ἦμος τῷ Κιϑαιρῶνος τόπῳ, 
ὃ μὲν διπλοῖσι ποιμνίοις, ἐγὼ δ᾽ ἕνί, 1135 

ἐπλησίαζον τώδε τἄνδρε τρεῖς ὅλους 
ἐξ ἦρος εἰς ἀρκτοῦρον ἕκμήνους χρόνους" 

χειμῶνι δ᾽ ἤδη τἀμά τ᾽ εἰς ἔπαυλ᾽ ἐγὼ 
ἥλαυνον οὗτός τ᾽ εἰς τὰ Μαΐου σταϑμά. 
λέγω τι τούτων ἢ οὐ λέγω πεπραγμένον; 1140 

᾿λέγεις ἀληϑῆ. καίπερ ἐκ μακροῦ χρόνου. 

φέρ᾽ εἰπὲ νῦν, τότ᾽ οἶσϑα παῖδά μοί τινα 
δούς, ὡς ἐμαυτῷ ϑρέμμα ϑρεψαίμην ἐγώ: 

τί δ᾽ ἐστὶ πρὸς τί τοῦτο τοὔπος ἱστορεῖς:; 

ὅδ᾽ ἐστίν, ὦ τᾶν, κεῖνος ὃς τότ᾽ ἦν véog. 1145 

οὐκ εἰς ὄλεϑρον; οὐ σιωπήσας ἔδει: 

ὦ, μὴ xóAafe, πρέσβυ. τόνδ᾽, ἐπεὶ τὰ σὰ 
δεῖται χολαστοῦ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη. 

τί δ᾽. ὦ φέριστε δεσποτῶν, ἁμαρτάνω: 
οὐκ ἐννέπων τὸν παῖδ᾽ ὃν οὗτος ἱστορεῖ. 1160 
λέγει γὰρ εἰδὼς οὐδέν, ἀλλ᾽ ἄλλως πονεῖ. 

σὺ πρὸς χάριν μὲν οὐκ ἐρεῖς, κλαίων δ᾽ ἐρεῖς. 

μὴ δῆτα, πρὸς ϑεῶν. τὸν γέροντά μ᾽ αἰχίσῃ. 

οὐχ ὡς τάχος τις τοῦδ᾽ ἀποστρέψει χέρας; 

δύστηνος, ἀντὶ τοῦ; τί προσχρήζων μαϑεῖν; 1155 
τὸν παῖδ᾽ ἔδωκας τῶδ᾽ ὃν οὗτος ἱστορεῖ; 
ἔδωκ᾽" ὀλέσθαι δ᾽ ὥφελον τῇδ᾽ ἡμέρα. 

ἀλλ᾽ εἰς τόδ᾽ ἥξεις μὴ λέγων ys τοὔνδικον.. 

πολλῷ γε μᾶλλον, ἣν φράσω. διόλλυμαι. 

ἁνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, ἐς τριβὰς ἐλᾷ. 1160 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽. ἀλλ᾽ εἶπον, ὡς δοίην, πάλαι. 
πόϑεν λαβών; οἰκεῖον ἢ ̓ ξ ἄλλου τινός; 
ἐμὸν μὲν οὐκ ἔγωγ᾽, ἐδεξάμην δέ του. 
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τίνος πολιτῶν τῶνδε κἀκ ποίας στέγης; à; 

νὴ πρὸς ϑεῶν, μή, δέσποϑ᾽, ἱστόρει πλέον. 1165 
ὄὕλωλας. εἴ G6 ταῦτ᾽ ἐρήσομαι πάλιν. 

τῶν Μαΐου τοίνυν τις ἦν γεννημάτων. 
ἢ δοῦλος ἢ κείνου τις ἐγγενὴς γεγώς; 
οἴμοι, πρὸς αὐτῷ γ᾽ εἰμὶ τῷ δεινῷ λέγειν. 
κἄγωγ᾽ ἀκούειν" ἀλλ᾽ ὕμως ἀκουστέον. 1110 
κείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐκλήξεϑ᾽" ἡ δ᾽ ἔσω 

κάλλιστ᾽ ἂν εἴποι σὴ γυνὴ τάδ᾽ ὡς ἔχει. 

ἢ γὰρ δίδωσιν ἥδε σοι; OE. μάλιστ᾽, ἄναξ. 

ὡς πρὸς τί χρείας; OE. ὡς ἀναλώσαιμί νιν. 

τεκοῦσα τλήμων; OE. ϑεσφάτων γ᾽ ὄκνῳ κακῶν. 

ποίων; OE. κτενεῖν νιν τοὺς τεκόντας ἦν 
λόγος. 1176 

πῶς δῆτ᾽ ἀφῆκας τῷ γέροντι τῷδε σύ; 
κατοιχτίσας, ὦ δέσποϑ', ὡς ἄλλην χϑόνα 

δοχῶν ἀποίσειν, αὐτὸς ἔνϑεν qv: ὃ δὲ 

κάκ᾽ εἰς μέγιστ᾽ ἔσωσεν. εἰ γὰρ οὗτος εἶ 1180 
ὅν φησιν οὗτος, ἴσϑι δύσποτμος γεγώς. 
ἰοὺ ἰού" τὰ πάντ᾽ ἂν ἐξήκοι σαφῆ. 

φῶς, τελευταῖόν σε προσβλέψαιμι νῦν, 

ὅστις πέφασμανι qc v ἀφ᾽ ὧν οὐ χρῆν, ξὺν 
οἷς T | 

οὐ χρῆν ὁμιλῶν, οὕς τέ μ᾽ οὐκ ἔδει κτανών. 1185 
ἰὼ γενεαὶ βροτῶν, 

ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μηδὲν ξώσας ἐναριϑμῶ. 

τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον 

τᾶς εὐδαιμονίας φέρει * ete fe! 1190 

ἢ τοσοῦτον ὅσον δοκεῖν 

καὶ δόξαντ᾽ ἀποκλῖναι; 

1186—1195 — 1196—1203. 

8. 
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τὸν σόν TOL “τ ἔχων, 

τὸν σὸν δαίμονα, τὸν σόν, ὦ τλᾶμον Οἰδιπόδα, 
βροτῶν 

οὐδὲν μακαρίξω" 1195 
ὅστις xo9' ὑπερβολὰν 1196 

φονεύσας Pigd tds τοῦ πάντ᾽ εὐδαίμονος ὄλβου, 

ὦ Ζεῦ, κατὰ μὲν φϑίσας 

τὰν γαμψώνυχα παρϑένον 

χρησμῳδόν, ϑανάτων δ᾽ ἐμᾷ 1200 
χώρα πύργος ἀνέστα" 

ἐξ οὗ xol βασιλεὺς καλεῖ 

ἐμὸς καὶ τὰ μέγιστ᾽ ἐτιμάϑης, ταῖς μεγάλαι- 
σιν ἕν 

Θήβαισιν ἀνάσσων. 
τανῦν δ᾽ ἀκούειν τίς ἀϑλιώτερος; 1204 

τίς ἄταις ἀγρίαις, τίς ἐν πόνοις 

ξύνοικος ἀλλαγᾷ ov; : 
ἰὼ κλεινὸν Οἰδίπου κάρα. eL eu 

1j écéjag λιμὴν 1208 
αὑτὸς ἤρκεσεν 

παιδὶ χαὶ πατρὶ 
ϑαλαμηπόλῳ πεσεῖν; 
πῶς ποτε πῶς ποϑ᾽ αἵ πατρῷαί σ᾽ ἄλοκες φέ- 

Qs, τάλας, 1210 

σῖγ᾽ ἐδυνάϑησαν ἐς τοσόνδε; 

ἐφηῦρέ σ᾽ ἄκονθ᾽ ὃ πάνϑ'. ὁρῶν χρόνος, 12318 
δικάξει τ᾽ ἄγαμον γάμον πάλαι 
τεχνοῦντα καὶ τεκνούμενον. 1215 
ἰώ, Δαΐειον ὦ τέκνον, 

εἴϑε σ᾽ εἴϑε Ge 
1204—1212 — 1213—1222. 

EoPHOOLES. 10 
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μήποτ᾽ εἰδόμαν. 
δύρομαν γὰρ ὡς 

περίαλλ᾽ ἰὰν χέων 
ἐκ στομάτων. τὸ δ᾽ ὀρϑὸν εἰπεῖν, ἀνέπνευσά v 

ἐκ σέϑεν 1230 
καὶ κατεκοίμασα τοὐμὸν ὄμμα. 1222 

EATTEAOX. 
ὦ γῆς μέγιστα τῆσδ᾽ ἀεὶ τιμώμενοι, 
oí ἔργ᾽ ἀκούσεσϑ᾽, οἷα δ᾽ εἰσόψεσϑ᾽, ὅσον δ᾽ 
ἀρεῖσϑε πένϑος. εἴπερ ἐγγενῶς ἔτι 1225 

τῶν “αβδακείων ἐντρέπεσϑε δωμάτων. 

οἶμαι γὰρ οὔτ᾽ ἂν Ἴστρον οὔτε Φᾶσιν ἂν 
νίψαι καϑαρμῷ τήνδε τὴν στέγην, ὅσα 

κεύϑει, τὰ δ᾽ αὐτίκ᾽ εἰς τὸ φῶς φανεῖ κακὰ 

ἑκόντα κοὐκ ἄκοντα. τῶν δὲ πημονῶν 1280 
μάλιστα λυποῦσ᾽ αἱ φανῶσ᾽ αὐϑαίρετοι. 

λείπει μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν εἴδομεν τὸ μὴ οὐ 
βαρύστον᾽ εἷναι" πρὸς δ᾽ ἐκείνοισιν τέ φής; 
ὁ μὲν τάχιστος τῶν λόγων εἰπεῖν τε καὶ 
ιἱαϑεῖν, τέϑνηκε ϑεῖον ᾿Ιοκάστης κάρα. 1235 

ὦ δυστάλαινα, πρὸς τίνος ποτ᾽ αἰτίας; 

αὐτὴ πρὸς αὑτῆς. τῶν δὲ πραχϑέντων τὰ μὲν 
ἄλγιστ᾽ ἄπεστιν" ἡ γὰρ ὄψις οὐ πάρα. 

ὅμως δ᾽. ὅσον ys κἀν ἐμοὶ μνήμης ἔνι, 

πεύσει τὰ κείνης ἀϑλίας παϑήματα. 1240 

ὅπως yàg ὀργῇ χρωμένη παρῆλϑ' ἔσω 

ϑυρῶνος, lev. εὐθὺ πρὸς τὰ νυμφικὰ 

λέχη, κόμην σπῶσ᾽ ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς. 
πύλας δ᾽, ὅπως εἰσῆλϑ', ἐπιρράξασ᾽ ἔσω 
καλεῖ τὸν ἤδη “άιον πάλαι νεκρόν, 1245 

μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχουσ᾽, ὑφ᾽ ὧν 
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ϑάνοι μὲν αὐτός, τὴν δὲ τίκτουσαν λίποι 

τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύστεκνον παιδουργίαν. 

γοᾶτο δ᾽ εὐνάς, ἔνϑα δύστηνος διπλοῦς 

ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρα καὶ τέκν᾽ ἐκ τέκνων τέκοι. 1250 
χὥπως μὲν ἐκ τῶνδ᾽ οὐκέτ᾽ οἶδ᾽ ἀπόλλυται" 
βοῶν γὰρ εἰσέπαισεν Οἰδίπους, ὑφ᾽ οὗ 
οὐχ ἦν τὸ κείνης ἐχϑεάσασϑαι κακόν, 
ἀλλ᾽ εἰς ἐκεῖνον περιπολοῦντ᾽ ἐλεύσσομεν. 
φοιτᾷ γὰρ ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν, 1255 

γυναῖκά τ᾽ οὐ γυναῖκα, μητρῴαν δ᾽ ὅπου 
κίχοι διπλῆν ἄρουραν οὗ vs καὶ τέκνων. 
λυσσῶντι δ᾽ αὐτῷ δαιμόνων δείκνυσί τις" 

οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν, οἱ παρῆμεν ἐγγύϑεν. 

δεινὸν δ᾽ ἀύσας ὡς ὑφηγητοῦ τινος 1260 

πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ᾽, ἐκ δὲ πυϑμένων 

ἔχλινε κοῖλα κλῇϑρα κἀμπίπτει στέγῃ. 

οὗ δὴ κρεμαστὴν τὴν γυναῖκ᾽ ἐσείδομεν, 
πλεκταῖς ἐώραις ἐμπεπλεγμένην. ὃ δὲ 

ὅπως ὁρᾷ νιν, δεινὰ βρυχηϑεὶς τάλας 1265 
χαλᾷ κρεμαστὴν ἀρτάνην. ἐπεὶ δὲ γῇ 

ἔκειτο τλήμων, δεινὰ δ᾽ ἦν τἀνϑένδ᾽ ὁρᾶμ 
ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους 

περόνας ἀπ᾽ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, 
ἄρας ἔπαισεν ἄρϑρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, 12170 
αὐδῶν τοιαῦϑ'᾽, ὀϑούνεκ᾽ οὐκ ὄψοιντό νιν 

οὔϑ᾽ οἵ ἔπασχεν οὔϑ᾽ ὁποῖ᾽ ἔδρα κακά, 
ἀλλ᾽ ἐν σκότῳ τὸ λοιπὸν οὃς μὲν οὐκ ἔδει 
ὀψοίαϑ'᾽, oUg δ᾽ ἔχρῃξεν οὐ γνωσοίατο. 
τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν πολλάκις ve κοὐχ ἅπαξ: 1215 
ἤἥρασσ᾽ ἐπαίρων βλέφαρα. φοίνιαι δ᾽ ὁμοῦ 
γλῆναν γένει᾽ ἔτεγγον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν 

10 
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φόνου μυδώσας σταγόνας, ἀλλ᾽ ὁμοῦ μέλας 

ὄμβρος χάλαξά 9' αἱματοῦσσ᾽ ἐτέγγετο. 
[τάδ᾽ ἐκ δυοῖν ἔρρωγεν, οὐ μόνου xoxd, 1380 
ἀλλ᾽ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμμιγῆ κακά. 

ὁ πρὶν παλαιὸς δ᾽ ὕλβος ἦν πάροιϑε μὲν 
ὄλβος δικαίως" νῦν δὲ τῇδε ϑήμέρα 
στεναγμός. ἄτη, ϑάνατος, αἰσχύνη. κακῶν 

ὅσ᾽ ἐστὶ πάντων ὀνόματ᾽, οὐδέν ἐστ᾽ ἀπόν. 1285 
νῦν δ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ τλήμων ἐν τίνι σχολῇ κακοῦ; 

βοᾷ διοίγειν κλῇῆϑρα καὶ δηλοῦν τινα 

τοῖς πᾶσι Καδμείοισι τὸν πατροχτόνον, 

τὸν μητέρ᾽ -- αὐδῶν ἀνόσι᾽ οὐδὲ ῥητά μοι, 
ὡς ἐκ χϑονὸς δίψων ἑαυτόν, οὐδ᾽ ἔτι 1990 

μενῶν δόμοις ἀραῖος, ὡς ἠράσατο. 

ῥώμης γὲ μέντοι καὶ προηγητοῦ τινος 

δεῖται" τὸ γὰρ νόσημα μεῖξον ἢ φέρειν. 

δείξει δὲ καὶ σοί" κλῆϑρα γὰρ πυλῶν τάδε 
διοίγεται" ϑέαμα δ᾽ εἰσόψει τάχα 1295 
τοιοῦτον οἷον xol Gvvyobvr ἐποικτίσαι. 
ὦ δεινὸν ἰδεῖν πάϑος ἀνθρώποις, 

ὦ δεινότατον πάντων ὅσ᾽ ἐγὼ 

προσέκυρσ᾽ ἤδη. τίς σ᾽, ὦ τλῆμον, 
προσέβη μανία; τίς ὃ ia Me 1300 

A entere δαίμων τῶν μακίστων 

,εἱπρὸς σῇ δυσδαίμονι μοίρᾳ; 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐσιδεῖν δύναμαί σε. ϑέλων 

όλλ᾽ ἀνερέσϑαι, πολλὰ πυϑέσϑαι, 

τοίαν φρίκην παρέχεις μοι. 

αἰαῖ αἰαῖ, δύστανος ἐγώ, 

ποῖ γᾶς φέρομαι τλάμων; πᾷ μοι 
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φϑογγὰ δι DERE φοράδην; 1310 

ἰὼ δαῖμον. ἵν᾽ ἐξήλλου. 

ΧΟ. ἐς δεινὸν οὐδ᾽ ἀκουστὸν οὐδ᾽ ἐπόψιμον. 
OL ἰὼ 6xóvov 

ΥΩ νέφος ἐμὸν ἀπότροπον, ἐπιπλόμενον ἄφατον .( 
(Ut ἀδάματόν τε καὶ δυσούριστον ὄν. 1315 

οἴμοι. | 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις" oiov εἰσέδυ μ᾽ ἅμα 
κέντρων vs τῶνδ᾽ οἴστρημα καὶ μνήμη κακῶν. 

ΧΟ. καὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδὲν ἐν τοσοῖσδε πήμασιν 
διπλᾶ σε πενϑεῖν καὶ διπλᾶ φορεῖν κακά. 1320 

ΟΙ. ἰὼ φίλος, 

σὺ μὲν ἐμὸς ἐπίπολος ἔτε μόνιμος" ἔτι γὰρ δοεζ. 
ὑπομένεις μὲ τὸν τυφλὸν κηδεύων. E 
φεῦ φεῦ. | 

οὐ γάρ us λήϑεις, ἀλλὰ γιγνώσκω σαφῶς, 13925 

χαίπερ σκοτεινός, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως. : 

XO. ὦ δεινὰ δράσας, πῶς ἔτλης τοιαῦτα σὰς Vae 
ὄψεις μαρᾶναι; τίς σ᾽ ἐπῆρε δαιμόνων; Dre 

OL ᾿Ζπόλλων τάδ᾽ ἦν, AnóAAov, φίλοι, 
ὁ χακὰ χακὰ τελῶν ἐμὰ τάδ᾽ ἐμὰ πάϑεα. 
ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ νιν οὔτις, ἀλλ᾽ ἐγὼ τλάμων. ect 
τί γὰρ ἔδεν μ᾽ ὁρᾶν, 
ὅτῳ γ᾽ ὁρῶντι μηδὲν ἦν ἰδεῖν γλυκύ; 1335 

XO. ἦν τᾷδ᾽ ὅπωσπερ καὶ σὺ φής. 
ΟΙ. τί δῆτ᾽ ἐμοὶ βλεπτὸν ἢ 

στερχτὸν ἢ προσήγορον 

ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀκούειν ἁδονᾷ, φίλοι; βου. 
ἀπάγετ᾽ ἐχτόπιον ὅ τι τάχιστά ue, 1840 

1313— 1320 — 1521 --- 1328. 

1329—1348 — 1349— 1368. 
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ἀπάγετ᾽, ὦ φίλοι, τὸν ὄλεϑρον μέγαν, 
τὸν καταρατότατον, ἔτι δὲ καὶ ϑεοῖς 1345 

ἐχϑρότατον βροτῶν. 

δείλαιε τοῦ νοῦ τῆς τὲ συμφορᾶς ἴσον, 

ὡς ἠθέλησα μηδέ σ᾽ ἂν γνῶναί ποτε. 
0AoL0" ὅστις ἦν, ὃς ἀγρίας πέδας 

νομάδ᾽ ἐπιποδίας ἔλαβέ uw ἀπό τε φόνου 1380 
ἔρυτο κἀνέσωσεν, οὐδὲν εἰς χάριν πράσσων. 
τότε γὰρ ἂν ϑανὼν 

οὐκ ἦ φίλοισιν οὐδ᾽ ἐμοὶ τοσόνδ᾽ ἄχος. 1806 
ϑέλοντι κἀμοὶ τοῦτ᾽ ἂν ἦν. 
οὔκουν πατρός γ᾽ ἂν φονεὺς 
ἦλϑον οὐδὲ νυμφίος 
βοοτοῖς ἐκλήϑην ὧν ἔφυν ἄπο. 
νῦν δ᾽ ἄϑεος μέν siu, ἀνοσίων δὲ maig, 1860 
ὁμολεχὴς δ᾽ ἀφ᾽’ ὧν αὐτὸς ἔφυν τάλας. 
εἰ δέ τι πρεσβύτερον ἔτι κακοῦ κακόν, 1365 

τοῦτ᾽ ἔλαχ᾽ Οἰδίπους. 
οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 6s φῶ βεβουλεῦσϑαι καλῶς" 
κρείσσων γὰρ ἦσϑα μηκέτ᾽ (v ἢ ξῶν τυφλός. 
ὡς μὲν τάδ᾽ οὐχ ὧδ᾽ ἔστ᾽ ἄριστ᾽ εἰργασμένα, 
μή μ᾽ ἐκδίδασκε, μηδὲ συμβούλευ᾽ ἔτι. 1810 
γὼ γὰρ οὐκ οἷδ᾽ ὄμμασιν ποίοις βλέπων 

οἱ πατέρα 3 zov ἂν ἂν προσεῖδον εἰς “Διδου μολὼν 

“οὐδ᾽ αὖ τάλαιναν μητέρ᾽ , οἷν ἐμοὶ δυοῖν 

ἔργ᾽ ἐστὶ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. 

ἀλλ᾽ ἡ τέχνων δῆτ᾽ ὄψις ἦν ἐφίμερος, 1375 
βλαστοῦσ᾽ ὅπως ἔβλαστε, προσλεύσσειν ἐμοί; 

οὐ δῆτα τοῖς γ᾽ ἐμοῖσιν ὀφθαλμοῖρ ποτε" 

οὐδ᾽ ἄστυ γ᾽ οὐδὲ πύργος οὐδὲ δαιμόνων 
ἀγάλμαϑ᾽ ἱερά, τῶν ὁ παντλήμων ἐγὼ 
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κάλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφεὶς 1380 

ἀπεστέρησ᾽ ἐμαυτόν, αὐτὸς ἐννέπων 

ὠϑεῖν ἅπαντας τὸν ἀσεβῆ. τὸν ἐκ ϑεῶν 

φανέντ᾽ ἄναγνον καὶ γένους τοὐμοῦ μύσος. 

τοιάνδ᾽ ἐγὼ κηλῖδα μηνύσας ἐμὴν 

ὀρϑοῖς ἔμελλον ὄμμασιν τούτους ὁρᾶν; 1385 

ἥκιστά γ᾽" ἀλλ᾽ εἰ τῆς ἀκουούσης ἔτ᾽ ἦν 
πηγῆς δι᾿ ὥτων φραγμός, οὐκ ἂν ἐσχόμην 

τὸ μὴ ἀποκλῇσαι τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας, 

Üv' dj τυφλός τε καὶ κλύων μηδέν" τὸ γὰρ 
τὴν φροντίδ᾽ ἔξω τῶν κακῶν οἰκεῖν γλυκύ. 1890 

(o Κιϑαιρών, τί μ᾽ ἐδέχου; τί μ᾽ οὐ λαβὼν 

ἔκτεινας εὐθύς, ὡς ἔδειξα μήποτε 

ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν ἔνϑεν ἦ γεγώς; 
ὦ Πόλυβε καὶ Κόρινϑε καὶ τὰ πάτρια 
λόγῳ παλαιὰ δώμαϑ᾽, οἷον ἄρά ue 1395 
κάλλος κακῶν ὕπουλον ἐξεϑρέψατε" 

νῦν γὰρ κακός v' ὧν κἀκ κακῶν εὑρίσκομαι. 

ὦ τρεῖς κέλευϑοι καὶ κεκρυμμένη νάπη 

δρυμός τε καὶ στενωπὸς ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς, 

αἱ τοὐμὸν αἷμα τῶν ἐμῶν χειρῶν ἄπο 1400 
ἐπίετε πατρός, ἂρά μου μέμνησϑ᾽ ἔτι 
οἵ ἔργα δράσας ὑμὶν εἶτα δεῦρ᾽ ἰὼν 

ὁποῖ᾽ ἔπρασσον αὖϑις; ὦ γάμοι γάμοι, 
ἐφύσαϑ᾽ ἡμᾶς, καὶ φυτεύσαντες πάλιν 

ἀνεῖτε ταὐτὸν σπέρμα, κἀπεδείξατε 1405 

πατέρας, ἀδελφούς, παῖδας, αἷμ᾽ ἐμφύλιον, 
νύμφας. γυναῖχας μητέρας τε, χὠπόσα 

αἴσχιστ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ἔργα γίγνεται. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσϑ᾽ ἃ μηδὲ δρᾶν καλόν, 

ὅπως τάχιστα πρὸς ϑεῶν ἔξω μέ που 1410 
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καλύψατ᾽ ἢ φονεύσατ᾽ ἢ ϑαλάσσιον 
ἐκρίψατ᾽, ἔνϑα μήποτ᾽ εἰσόψεσϑ' ἔτι. 
iv, ἀξιώσατ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου ϑιγεῖν. 

πείϑεσϑε, μὴ δείσητε" τἀμὰ γὰρ κακὰ 

οὐδεὶς οἷός vs πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν. 1415 

ἀλλ᾽ ὧν ἐπαιτεῖς εἰς δέον πάρεσϑ'᾽ ὅδε 
Κρέων τὸ πράσσειν καὶ τὸ βουλεύειν, ἐπεὶ 

χώρας λέλειπται μοῦνος ἀντὶ σοῦ φύλαξ. 

οἴμοι, τέ δῆτα λέξομεν πρὸς τόνδ᾽ ἔπος; 
τίς μοι φανεῖται πίστις ἔνδικος; τὰ γὰρ 1490 

πάρος πρὸς αὐτὸν πάντ᾽ ἐφηύρημαι κακός. 
οὐχ ὡς γελαστής, Οἰδίπους. ἐλήλυϑα, 

οὐδ᾽ ὡς ὀνειδιῶν τι τῶν πάρος κακῶν. 

ἀλλ᾽ εἰ τὰ ϑνητῶν μὴ καταισχύνεσϑ᾽ ἔτι 
γένεϑλα, τὴν γοῦν πάντα βόσχουσαν φλόγα 1425 

αἰδεῖσϑ᾽ ἄνακτος Ἡλίου, τοιόνδ᾽ ἄγος 
ἀκάλυπτον οὕτω δεικνύναι, τὸ μήτε γῆ 

wáv. ὄμβρος ἱερὸς μήτε φῶς προσδέξεται. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς οἶκον ἐσκομίξετε" 

τοῖς év γένει γὰρ τἀγγενῆ μάλισϑ᾽ δρᾶν 1480 
μόνοις τ᾿ ἀκούειν εὐσεβῶς ἔχει κακά. 

πρὸς ϑεῶν, ἐπείπερ ἐλπίδος μ᾽ ἀπέσπασας, 
ἄριστος ἐλθὼν πρὸς κάκιστον ἄνδρ᾽ ἐμέ, 

πιϑοῦ ví μοι πρὸς σοῦ γὰρ οὐδ᾽ ἐμοῦ φράσω. 
καὶ τοῦ μὲ χρείας ὧδε λιπαρεῖς τυχεῖν; 1435 
Qivóv us γῆς ἐκ τῆσδ᾽ ὅσον τάχισϑ᾽, ὅπου 
ϑνητῶν ϑανοῦμαι μηδενὸς προσήγορος. 

ἔδρασ᾽ ἂν εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ἄν, εἰ μὴ τοῦ ϑεοῦ 
πρώτιστ᾽ ἔχρῃξον ἐκμαϑεῖν τί πρακτέον. 
ἀλλ᾽ dj γ᾽ ἐκείνου πᾶσ᾽ ἐδηλώϑη φάτις, 1440 
τὸν πατροφόντην, τὸν ἀσεβῆ w ἀπολλύναι. 
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er οὕτως ἐλέχϑη ταῦϑ'᾽" ὅμως δ᾽, ἵν᾽ ἕσταμεν 
χρείας, ἄμεινον ἐκμαϑεῖν τί δραστέον. 

οὕτως ἄρ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου πεύσεσϑ'᾽ ὕπερ; 
καὶ γὰρ σὺ νῦν τἂν τῷ ϑεῷ πίστιν φέροις. 1445 
καὶ σοί γ᾽ ἐπισκήπτω vs καὶ προστρέψομαι., 
τῆς μὲν κατ᾽ οἴχους αὐτὸς ὃν ϑέλεις τάφον 

ϑοῦ" καὶ γὰρ ὀρϑῶς τῶν ys σῶν τελεῖς ὕπερ" 
ἐμοῦ δὲ μήποτ᾽ ἀξιωϑήτω τόδε 
πατρῷον ἄστυ ξῶντος οἰκητοῦ τυχεῖν, 1450 

ἀλλ᾽ ἔα μὲ votsw ὄρεσιν, ἔνϑα κλήξεται 
οὑμὸς Κιϑαιρὼν οὗτος, ὃν μήτηρ τέ μοι 
πατήρ τ᾽ ἐθέσϑην ξῶντι κύριον τάφον, 

(v' ἐξ ἐκείνων, οἵ μ’ ἀπωλλύτην, ϑάνω. 
καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα, μήτε μ᾽ ἂν νόσον 1455 
μήτ᾽ ἄλλο πέρσαι μηδέν" οὐ γὰρ ἄν ποτε 

ϑνήσκων ἐσώϑην, μὴ ᾿᾽πί vo δεινῷ κακῷ. 

ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἡμῶν uoig , ὅποιπερ εἶσ᾽, ἴτω" 
παίδων δὲ τῶν μὲν ἀρσένων μή μοι, Κρέον, 
προϑῇ μέριμναν" ἄνδρες εἰσίν, ὥστε μὴ 1460 

σπάνιν ποτὲ σχεῖν. ἔνϑ᾽ ἂν ὦσι, τοῦ βίου" 

ταῖν δ᾽ ἀϑλίαιν οἰκτραῦν τε παρϑένοιν ἐμαῖν. 

αἷν οὔποϑ᾽ ἡμὴ χωρὶς ἐστάϑη βορᾶς 
τράπεξ᾽ ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἀλλ᾽ ὅσων ἐγὼ 
ψαύοιμι, πάντων τῶνδ᾽ ἀεὶ μετειχέτην" 1465 
civ μοι μέλεσϑαι" καὶ μάλιστα uiv χεροῖν 

ψαῦσαί μ᾽ ἔασον κἀποκλαύσασϑαι κακά. 
ἰϑ᾽ ὦναξ, 

i9' ὦ γονῇ γενναῖε" χερσί vüv ϑιγὼν 
δοχοῖμ᾽ ἔχειν σφᾶς, ὥσπερ ἡνίχ᾽ ἔβλεπον. 1410 
τί φημί, 

οὐ δὴ κλύω που πρὸς ϑεῶν τοῖν μοι φίλοιν 
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δακρυρροούντοιν, καί uw ἐποικτίρας Κρέων 
ἔπεμψέ μοι τὰ φίλτατ᾽ ἐχγόνοιν ἐμοῖν; 

λέγω τι; 1415 

λέγεις" ἐγὼ γάρ siu ὃ πορσύνας τάδε, 
γνοὺς τὴν παροῦσαν τέρψιν, ἥ σ᾽ εἶχεν πάλαι. 
ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, καί σε τῆσδε τῆς 0000 
δαίμων ἄμεινον ἢ 'u$ φρουρήσας τύχοι. 
ὦ τέκνα, ποῦ ποτ᾽ ἐστέ; δεῦρ᾽ ἴτ᾽, ἔλϑετε 1480 
ὡς τὰς ἀδελφὰς τάσδε τὰς ἐμὰς χέρας, 

α τοῦ φυτουργοῦ πατρὸς ὑμὴν ὧδ᾽ ὁρᾶν 
τὰ πρόσϑε λαμπρὰ προυσέλησαν ὄμματα" 

ὃς ὑμίν, ὦ τέκν᾽, o09' δρῶν οὔϑ᾽ ἱστορῶν 
πατὴρ ἐφάνθϑην ἔνϑεν αὐτὸς ἠρόϑην. 1485 

καὶ σφὼ δακρύω" προσβλέπειν γὰρ οὐ σϑένω" 
νοούμενος τὰ λοιπὰ τοῦ πικροῦ βίου, 

οἷον βιῶναι σφὼ πρὸς ἀνθρώπων χρεών. 
ποίας γὰρ ἀστῶν ἥξετ᾽ εἰς ὁμιλίας, 

ποίας δ᾽ ἑορτάς, ἔνϑεν οὐ κεκλαυμέναι 1490 

πρὸς οἶκον ἵξεσϑ'᾽ ἀντὶ τῆς ϑεωρίας; 

ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ ἂν δὴ πρὸς γάμων ἥκητ᾽ ἀκμάς, 

τίς οὗτος ἔσται, τίς παραρρίψει, τέκνα, 

τοιαῦτ᾽ ὀνείδη λαμβάνων. ἃ τοῖς ἐμοῖς 

γονεῦσιν ἔσται σφῶν 9' ὁμοῦ δηλήματα; 1490 

τί γὰρ κακῶν ἄπεστι; τὸν πατέρα πατὴρ 

ὑμῶν ἔπεφνε" τὴν τεκοῦσαν ijooosv, 

ὅϑεν περ αὐτὸς ἐσπάρη, κἀκ τῶν ἴσων 

ἐχτήσαϑ᾽ ὑμᾶς. ὧνπερ αὐτὸς ἐξέφυ. 
τοιαῦτ᾽ ὀνειδιεῖσϑε' κἄτα τίς γαμεῖ; 1500 

οὐκ ἔστιν οὐδείς, ὦ τέκν᾽, ἀλλὰ δηλαδὴ 
χέρσους φϑαρῆναι κἀγάμους ὑμᾶς χρεών. 

ὦ παῖ Μενοικέως, ἀλλ᾽ ἐπεὶ μόνος πατὴρ 

“ 
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ταύταιν λέλειψαι, νὼ ydg, ὃ ᾿φυτεύσαμεν, 
ὀλώλαμεν δύ᾽ ὄντε, μή σφε περιίδῃς 1505 

πτωχὰς ἀνάνδρους ἐχγενεῖς ἀλωμένας, 

ινηδ᾽ ἐξισώσῃς τάσδε τοῖς ἐμοῖς κακοῖρ. 
ἀλλ᾽ οἴκτισόν σφας, ὧδε τηλικάσδ᾽ δρῶν 
πάντων ἐρήμους, πλὴν ὅσον τὸ σὸν μέρος. 

ξύννευσον. ὦ γενναῖε, σῇ ψαύσας χερί. 1610 
ἊΣ σφῶν δ᾽, ὦ τέκν᾽, εἰ μὲν εἰχέτην ἤδη φρένας, 

πόλλ᾽ ἂν παρήνουν᾽" νῦν δὲ τοῦτ᾽ εὖ ϑέσϑε μοι, 
οὗ χαιρὸς ἐᾷ ξῆν, τοῦ βίου δὲ λῴονος 
ὑμᾶς κυρῆσαι τοῦ φυτεύσαντος πατρόο. 

ἅλις ἵν᾽ ἐξήκεις δακρύων" ἀλλ᾽ ἴϑι στέγης ἔσω. 1515 

πειστέον, κεὶ μηδὲν TOU. KP. πάντα γὰρ καιρῷ 
καλά. 

οἶσϑ᾽ ἐφ᾽ οἷς οὖν εἶμι; KP. λέξεις, καὶ τότ᾽ 

εἴσομαι κλύων. 

γῆς μ᾽’ ὅπως πέμψεις ἄποικον. ΚΡ. τοῦ ϑεοῦ 
w^ αἰτεῖς δόσιν. 

ἀλλὰ ϑεοῖς y' ἔχϑιστος ἥχω. KP. τοιγαροῦν 

| τεύξει τάχα. 

φὴς τάδ᾽ οὖν; KP. ἃ μὴ φρονῶ γὰρ οὐ φιλῶ 
λέγειν μάτην. 1690 

ἄπαγέ νύν μ᾽ ἐντεῦϑεν ἤδη. ΚΡ, στεῖχέ νυν, 

τέκνων δ᾽ ἀφοῦ. 
ἱηδαμῶς ταύτας γ᾽ ἕλῃ uov. KP. πάντα μὴ 

βούλου κρατεῖν" 

καὶ γὰρ ἁκράτησας οὔ σοι τῷ βίῳ ξυνέσπετο. 

ὦ πάτρας Θήβης ἔνοικοι, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε, 
ὃς τὰ κχλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ἤδει καὶ κράτιστος ἦν 

ἀνήρ, 1525 
οὗ τίς οὐ ξήλῳ πολιτῶν ἦν τύχαις ἐπιβλέπων, 
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εἰς ὅσον κλύδωνα δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυϑεν. 

ὥστε ϑνητὸν ὄντα κείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν 

ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν᾽ ὀλβίζειν, πρὶν ἂν 
τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν πα- 

ϑών, 1680 

pm 
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YIIO0EZIZ. 

O EIII KOASQSNO9I ΟἸΔΊΠΟΥΣ συνημμένος πώς 
ἐστι τῷ TTPANNZSLL τῆς γὰρ πατρίδος ἐκπεσὼν ὃ Οἰδί- 
πους ἤδη γεραιὸς ὧν ἀφικνεῖται εἰς ᾿ἀϑήνας, ὑπὸ τῆς 
ϑυγατρὸς ᾿Αντιγόνης χειραγωγούμενος" ἦσαν γὰρ τῶν ἀρσένων 
περὶ τὸν πατέρα φιλοστοργότεραι. ἀφικνεῖται δὲ εἰς ᾿4ϑήνας 
κατὰ πυϑόχρηστον, ὡς αὐτός φησι, χρησϑὲν αὐτῷ παρὰ 
ταῖς σεμναῖς καλουμέναις ϑεαῖς μεταλλάξαι τὸν βίον. τὸ 
μὲν οὖν πρῶτον γέροντες ἐγχώριοι, ἐξ ὧν ὃ χορὸς συνέστηκε, 
πυϑόμενοι συνέρχονται καὶ διαλέγονται πρὸς αὐτόν. ἔπειτα 
δὲ Ἰσμήνη παραγενομένη τὰ κατὰ τὴν στάσιν ἀπαγγέλλει 
τῶν παίδων καὶ τὴν γενησομένην ἄφιξιν τοῦ Κρέοντος πρὸς 
αὐτόν. ὃς καὶ παραγενόμενος ἐπὶ τῷ ἀγαγεῖν αὐτὸν εἰς 
τοὐπίσω ἄπρακτος ἀπαλλάττεται. ὃ δὲ πρὸς τὸν Θησέα 
διελϑὼν τὸν χρησμὸν οὕτω τὸν βίον καταστρέφει παρὰ ταῖς 
ϑεαῖς. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν ϑαυμαστῶν᾽ ὃ καὶ ἤδη γεγηραχὼς 
ὁ Σοφοκλῆς ἐποίησε, χαριζόμενος οὐ μόνον τῇ πατρίδι, 
$44 1 c ^ , x ' - . δ ἢ ἀλλὰ καὶ τῷ ξαυτοῦ δήμῳ" ἣν γὰρ Κολωνῆϑεν᾽ ὥστε τὸν 
μὲν δῆμον ἐπίσημον ἐπιδεῖξαι, χαρίσασϑαι δὲ καὶ τὰ μέγιστα 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις. δι᾿ ὧν ἀπορϑήτους ἔσεσϑαι καὶ τῶν ἐχϑρῶν 
αὐτοὺς κρατήσειν ὑποτέϑεται ὁ Οἰδίπους, προαναφωνῶν καὶ 
ὅτε διαστασιάσουσι πρὸς Θηβαίους ποτὲ καὶ τούτων κρατή- 
σουσιν ἐκ χρησμῶν διὰ τὸν τάφον αὐτοῦ. 

'H σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν τῇ ᾿Δττικῇ ἐν τῷ 
ἱππίῳ Κολωνῷ,. πρὸς τῷ ναῷ τῶν σεμνῶν. ὁ δὲ χορὸς συν- 
ἔστηκεν ἐξ "AOnvalov ἀνδρῶν. προλογίξει Οἰδίπους. 

ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ YIIOOEZIZ. 

Τὰ πραχϑέντα περὶ τὸν Οἰδίποδα ἴσμεν ἅπαντα τὰ ἐν 
᾿ τῷ ἕτέρῳ OLAIIIOAI — πεπήρωται γὰρ καὶ ἀφῖχται εἰς τὴν 
"rnv, ὁδηγούμενος ἐκ μιᾶς τῶν ϑυγατέρων, ᾿“ντιγόνης. 
"xeL ἔστιν ἐν τῷ τεμένει τῶν σεμνῶν [᾿Ερινύων], ὅ ἐστιν 

AME 

Ns 
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ἐν τῷ καλουμένῳ ἱππίῳ Κολωνῷ. οὕτω κληϑέντι, ἐπεὶ καὶ 
᾽ - Ἑ 2 h "n M ε "^ , j 1 , ' 9 “ Ποσειδῶνός ἔστιν ἱερὸν ἱππίου καὶ Προμηϑέως, καὶ αὐτοῦ 

οἵ ὀρεωκόμοι ἵστανται" ἔστι γὰρ αὐτῷ πυϑόχφηστον ἐνταῦϑα 
δεῖν αὐτὸν ταφῆς τυχεῖν" οὗ μή ἐστιν ἑτέρῳ βεβήλῳ τόπος, 
αὐτόϑι κάϑηται" καὶ κατὰ μικρὸν αὐτῷ τὰ τῆς ὑποϑέσεως 
προέρχεται. ὁρᾷ γάρ τις αὐτὸν τῶν ἐντεῦϑεν, καὶ πορεύ- 
ἔται ἀγγελῶν ὅτι τις ἄρα τῷ χωρίῳ τούτῳ προσχάϑηται. 
καὶ ἔρχονται οἵ ἐν τῷ τόπῳ ἐν χοροῦ σχήματι. μαϑησόμενοι 
τὰ πάντα. πρῶτος οὖν ἐστι καταλύων τὴν ὁδοιπορίαν καὶ 
τῇ ϑυγατρὶ διαλεγόμενος. ἄφατος δέ ἐστι καϑόλου 4) οἶκο- 

— ’ c ? * o» , νομία ἐν và δράματι ὡς οὐδενὶ ἄλλῳ σχεδόν. 

ΑΛΛΩΣ. 

Τὸν ἐπὶ Κολωνῷ Οἰδίποδα ἐπὶ τετελευτηκότι τῷ πάππῳ 
Σοφοκλῆς ὃ υἱδοῦς ἐδίδαξεν, υἱὸς àv ᾿Αφίστωνος., ἐπὶ ἄρ- 
χοντος Μίκωνος ἢ, ὅς ἐστι τέταρτος ἀπὸ Καλλίου, ἐφ᾽ οὗ 
φασιν οἷ πλείους τὸν Σοφοκλέα τελευτῆσαι. σαφὲς δὲ τοῦτ᾽ 
ἐστὶν ἐξ ὧν ὃ μὲν ᾿Δριστοφάνης ἐν τοῖς Βατράχοις ἐπὶ 
Καλλίου ἀνάγει τοὺς τραγικοὺς ὑπὲρ γῆς. ὃ δὲ Φρύνιχος 
ἐν Μούσαις, ἃς συγκαϑῆκε τοῖς Βατράχοις, φησὶν οὕτως" 

μάκαρ Σοφοκλέης. ὃς πολὺν χρόνον βιοὺς 
ἀπέϑανεν. εὐδαίμων ἀνὴρ καὶ δεξιός, 
πολλὰς ποιήσας καὶ καλὰς τραγῳδίας" 
καλῶς δ᾽ ἐτελεύτησ᾽ . οὐδὲν ὑπομείνας καχόν. 

ἐπὶ δὲ τῷ λεγομένῳ ἱππίῳ Κολωνῷ τὸ δρᾶμα κεῖται. ἔστι 
γὰρ καὶ ἕτερος Κολωνὸς ἀγοραῖος πρὸς τῷ Ἐὐρυσακείῳ, 
πρὸς ᾧ οἵ μισϑαρνοῦντες προεστήκεισαν, ὥστε καὶ τὴν 
παροιμίαν ἐπὶ τοῖς καϑυστερίξουσι τῶν καιρῶν διαδοϑῆναι 

ὄψ᾽ ἦλϑες. ἀλλ᾽ ἐς τὸν Κολωνὸν ἵεσο. 
μνημονεύει τῶν δυεῖν Κολωνῶν Φερεκράτης ἐν Πετάλῃ διὰ 
TOUTOV' 

οὗτος, πόϑεν ἦλϑες; Ἐς KoÀovóv ἵέμην, 
οὐ τὸν ἀγοραῖον, ἀλλὰ τὸν τῶν ἱππέων. 

ἘΟ]. XCIV 3. 

* 



OI. 
AN. 
OI. 
AN. 

OIAIHOT 2... 

Τέχνον τυφλοῦ γέροντος ᾿Δντιγόνη, τίνας [pomo 

χώρους ἀφίέγμεϑ᾽ ἢ τίνων ἀνδρῶν πόλιν; ας 
τίς τὸν πλανήτην Οἰδίπουν καϑ' ἡμέραν 0 7} 

τὴν νῦν σπανιστοῖς δέξεται δωρήμασιν, 

σμικρὸν μὲν ἐξαιτοῦντα, τοῦ σμικροῦ δ᾽ ἔτει 5 
μεῖον φέροντα; καὶ τόδ᾽ ἐξαρκοῦν ἐμοί: 
στέργειν γὰρ αἱ πάϑαι μὲ χὠ χρόνος ξυνὼν πὰ 

μακρὸς διδάσκει καὶ τὸ γενναῖον τρίτον. wen em 
244? 5 / , " , Vo Ty eb ἀλλ᾽ ὦ τέκνον, ϑάκησιν εἴ τινα βλέπεις ὼ 

ἢ πρὸς βεβήλοις ἢ πρὸς ἄλσεσιν ϑεῶν, Fei | 

στῆσόν us κἀξίδρυσον, ὡς πυϑώμεϑα AL . (7? 
ὕπου ποτ᾽ ἐσμέν" μανϑάνειν γὰρ ἥκομεν dau], 

ξένοι πρὸς ἀστῶν, ἃν δ᾽ ἀκούσωμεν τελεῖν. a, 

ANTITONH. ber 
πάτερ ταλαίπωρ᾽ Οἰδίπους. πύργοι μέν, ot 
πόλιν στέγουσιν, ὡς ἀπ᾿’ ὀμμάτων, πρόσω: 15 

χῶρος δ᾽ ὅδ᾽ ἱερός, ὡς ἀπεικάσαι, βρύων 

δάφνης, ἐλάας, ἀμπέλου" πυκνόπτεροι δ᾽ 

εἴσω κατ᾽ αὐτὸν εὐστομοῦσ᾽ ἀηδόνες" 

οὗ χῶλα χάμψον τοῦδ᾽ ἐπ᾽ ἀξέστου mévgov' 
μακρὰν γὰρ ὡς γέροντι προυστάλης ὁ 20 

κάϑιξέ νύν us καὶ φύλασσε τὸν ἢ rid. δ 1 (325 
χρόνου μὲν εἵνεκ᾽ οὐ μαϑεῖν us δεῖ τόδε. 
ἔχεις διδάξαι δή μ᾽ ὅποι καϑέσταμεν; 
τὰς γοῦν ᾿ϑήνας οἶδα, τὸν δὲ χῶρον οὔ. 

SoPHOCLES, 11 
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πᾶς γάρ τις ηὔδα τοῦτό y ἡμὶν ἐμπόρων. 95 
ἀλλ᾽ ὅστις Ó τόπος ἦ μάϑω μολοῦσά ποι; 
vot, τέκνον. εἴπερ ἐστί γ᾽ ἐξοικήσιμος 

ἀλλ᾽ ἐστὶ μὴν οἰκητός" οἴομαι δὲ δεῖν 

οὐδέν᾽ πέλας γὰρ ἄνδρα τόνδε νῷν ὁρῶ. 

ἢ δεῦρο προσστείχοντα κἀξορμώμενον; 80 

καὶ δὴ μὲν οὖν παρόντα" χὥ τί σοι λέγειν 
εὔχκαιρόν ἐστιν. Évvsg', ὡς ἁνὴρ ὅδε. 

ὦ ξεῖν᾽, ἀκούων τῆσδε τῆς ὑπέρ τ᾽ ἐμοῦ 
αὑτῆς 9 ὁρώσης, οὕνεχ᾽ ἡμὶν αἴσιος 
σχοπὸς προσήκεις ὧν ἀδηλοῦμεν φράσαι — ὀ 35 

EENOX. 
πρὶν νῦν τὰ πλείον᾽ ἱστορεῖν, ἐκ τῆσδ᾽ ἕδρας 
ἔξελϑ᾽ * ἔχεις γὰρ χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν. 
τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος; τοῦ ϑεῶν νομίξεται; e" 
ἄϑικτος οὐδ᾽ οἰκητός" αἷ γὰρ ἔμφοβοι 

ϑεαί σφ᾽ ἔχουσι, Γῆς τε καὶ Σικότου κόραι. 40 

τίνων τὸ σεμνὸν ὄνομ᾽ ἂν εὐξαίμην κλύων; 
A94 τὰς πάνϑ᾽ ὁρώσας Εὐμενίδας ὅ γ᾽ ἐνθάδ᾽ ἂν 

ΠΑΡ λεώς νιν ἄλλα δ᾽ ἀλλαχοῦ καλά. 

AMAA ἵλεῳ ᾽μὲ τὸν ἱκέτην δεξαίατο" 
ὡς οὐχ ἕδρας γῆς τῆσδ᾽ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι. 4 

τί δ᾽ ἐστὶ τοῦτο; ΟἹ. ξυμφορᾶς ξύνϑημ᾽ ἐμῆς. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμοί τοι τοὐξανιστάναι πόλεως 

δίχ᾽ ἐστὶ ϑάρσος. πρίν y' ἂν ἐνδείξω τέ δρῶ. 
πρός vvv ϑεῶν., ὦ ξεῖνε, μή μ᾽ ἀτιμάσῃς, 
τοιόνδ᾽ ἀλήτην, ὧν Gs προστρέπω φράσαι. — 50 
σήμαινε. κοὐκ ἄτιμος ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανεῖ. 
τίς £69", ὁ χῶρος δῆτ᾽, ἐν ᾧ βεβήκαμεν; 
ὅσ᾽ οἶδεν ̓κἀγὼ πάντ᾽ ἐπιστήσει κλύων. 
χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔστ᾽ " ἔχει δέ νιν 
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σεμνὸς Ποσειδῶν" ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 55 
Τιτὰν Προμηϑεύς" ὃν δ᾽ ἐπιστείβεις τόπον, 
χϑονὸς καλεῖται τῆσδε χαλκόπους ὀδός, 

ἔρεισμ᾽ ᾿4“ϑηνῶν" οἱ δὲ πλησίον γύαι 
τὸν ἱππότην Κολωνὸν εὔχονται σφίσιν 

ἀρχηγὸν εἶναι καὶ φέρουσι τοὔνομα 60 
τὸ τοῦδε κοινὸν πάντες ὠνομασμένοι. 

τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ ξέν᾽, οὐ λόγοις 

τιμώμεν᾽, ἀλλὰ τῇ ξυνουσίᾳ πλέον. «44.ς"- 
ἦἧ γάρ τινες ναίουσι τούσδε τοὺς τόπους; 

καὶ κάρτα, τοῦδε τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ἐπώνυμοι. 65 

ἄρχει τις αὐτῶν ἢ zi τῷ πλήϑει λόγος; 

ἐκ τοῦ κατ᾽ ἄστυ βασιλέως τάδ᾽ ἄρχεται. 
οὗτος δὲ τίς λόγῳ τε καὶ σϑένει κρατεῖ: 
Θησεὺς καλεῖται, τοῦ πρὶν Αἰγέως τόκος. 

ἄρ᾽ ἄν τις αὐτῷ πομπὸς ἐξ ὑμῶν μόλοι; 10 

ὡς πρὺς Tí λέξων ἢ καταρτύσων παρῇ; 

ὡς ἂν προσαρχῶν g Lx od χερδάνῃ μέγα. 
καὶ τίς πρὸς ἀνδρὸς μὴ βλέποντος ἄρχεσις; ἂς 2. fo 

ὅσ᾽ ἂν λέγωμεν máv9' δρῶντα λέξομεν. 
οἶσθ᾽, ὦ ξέν᾽, ὡς νῦν μὴ σφαλῇς; ἐπείπερ εἶ τῦ 
γενναῖος. ὡς ἰδόντι. πλὴν τοῦ δαίμονος, 

αὐτοῦ μέν᾽. οὗπερ κἀφάνης, ἕως ἐγὼ 
τοῖς ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ μὴ κατ᾽ ἄστυ δημύταις 

λέξω τάδ᾽ ἐλϑών᾽" οἵδε yàg κρινοῦσί δου 

εἰ χρή σὲ μίμνειν ἢ πορεύεσϑαι πάλιν. 80 

ὦ τέκνον, ἦ βέβηκεν ἡμὶν ὃ ξένος; 
βέβηκεν, ὥστε πᾶν ἐν ἡσύχῳ, πάτερ, 

ἔξεστι φωνεῖν. ὡς ἐμοῦ μόνης πέλας. 

ὦ πότνιαι δεινῶπες., εὖτε νῦν ἕδρας 
πρώτων ἐφ᾽ ὑμῶν τῆσδε γῆς ἔκαμψ᾽ ἐγώ, 8ῦ 

11" 
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Φοίβῳ τε κἀμοὶ μὴ γένησϑ᾽ ἀγνώμονες. 

ὅς μοι, τὰ πόλλ᾽ ἐκεῖν᾽ ὅτ᾽ ἐξέχρη κακά, 

ταύτην ἔλεξε παῦλαν ἔν χρόνῳ μακρῷ, 

ἐλθόντι χώραν τερμίαν, ὅπου ϑεῶν 

σεμνῶν ἕδραν λάβοιμι καὶ ξενόστασιν, 

ἐνταῦϑα κάμψειν τὸν ταλαίπωρον (ov, 

κέρδη μὲν οἰκήσαντα τοῖς δεδεγμένοις, 

ἄτην δὲ τοῖς πέμψασιν. οἵ w ἀπήλασαν" 
σημεῖα δ᾽ ἥξειν τῶνδέ μοι παρηγγύα. 

ἢ σεισμὸν ἢ βροντήν τιν᾽ ἢ zie σέλας. 

ἔγνωκα μέν νυν ὥς μὲ τήνδε τὴν ὁδδὸν 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως οὐ πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτερὸν 

ἐξήγαγ᾽ εἰς τόδ᾽ ἄλσος" οὐ γὰρ ἄν ποτε 

πρώταισιν ὑμῖν ἀντέκυρσ᾽ ὁδοιπορῶν, 
ore igi ἀοίνοις, κἀπὶ σεμνὸν étóuqv 

07 μυιιβάϑρον τόδ᾽ ἀσκέπαρνον. ἀλλά μοι. o, 

βίου κατ᾽ ὀμφὰς τὰς ᾿Δπόλλωνος δότε 
πέρασιν ἤδη καὶ καταστροφήν τινα, 

εἰ μὴ δοκῶ τι μειόνως ἔχειν, ἀὶ ὃ 

μόχϑοις λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις βροτῶν. 

ἴτ᾽. ὦ γλυκεῖαι παῖδες ἀρχαίου Σκότου, 
iv, ὦ μεγίστης Παλλάδος καλούμεναι 
πασῶν ᾿4ϑῆναι τιμιωτάτη πόλις, 
οἰχτίρατ᾽ ἀνδρὸς Οἰδίπου τόδ᾽ ἄϑλιον 
εἴδωλον" οὐ γὰρ δὴ τόδ᾽ ἀρχαῖον δέμας. 
σίγα" πορεύονται γὰρ οἵδε δή τινὲς 

χρόνῳ παλαιοί, σῆς ἕδρας ἐπίσκοποι. 
σιγήσομαί τε καὶ σύ μ᾽ ἐξ 0000 πόδα 
κρύψον κατ᾽ ἄλσος. τῶνδ᾽ ἕως ἂν ἐκμάϑω 

τίνας λόγους ἐροῦσιν" ἐν γὰρ τῷ μαϑεῖν 

ἔνεστιν ηὑλάβεια τῶν ποιουμένων. 

90 

95 

100 

105 

110 

115 
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| 4h ΧΟΡΟΣ 
: "t. , go c - à 
4 ὅρα. τίς ἄρ᾽ ἦν; ποῦ vas; 117 

; ποῦ κυρεῖ ἐχτόπιος συϑεὶς ὁ πάντων 

| ὁ πάντων ἀκορέστατος; 199 
προσδέρχου, λεῦσσέ viv, 

| προσπεύϑου πανταχῇ. 

| πλανάτας πλανάτας τις ὃ πρέσβυς οὐδ᾽ σά er t 

ἔγχωρος᾽ προσέβα γὰρ οὐκ 125 

ἄν ποτ᾽ ἀστιβὲς ἄλσος ἐς 

vüvÓ' ἀμαιμακετᾶν xogüv, 
ἃς τρέμομεν λέγειν 

καὶ παραμειβόμεσϑ᾽ ἀδέρχτως. 180 

ἀφώνως. ἀλόγως τὸ τᾶς σον urne EH 

εὐφάμου στόμα qoovríóoo ^ o-— e ert 7 
ἱέντες, τὰ δὲ νῦν τιν᾽ ἥχειν 
λόγος οὐδὲν ἅξονϑ᾽., 

ὃν ἐγὼ λεύσσων περὶ πᾶν οὔπω 0, 135 
δύναμαι τέμενος 

γνῶναι ποῦ μοί z0v8 ναΐξι. 

Ὁ]. ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἐγώ" φωνῇ γὰρ ὁρῶ, 

τὸ φατιζόμενον. | 

XO. ἰὼ (o, 140 

δεινὸς μὲν ὁρᾶν, δεινὸς δὲ κλύειν. 
OL μή w, ἱκετεύω, προσίδητ᾽ ἄνομον. 

XO. Ζεῦ ἀλεξῆτορ. τίς z09' ὁ πρέσβυς; 

ΟΙ. οὐ πάνυ μοίρας εὐδαιμονίσαι 

πρώτης, ὦ τῆσδ᾽ ἔφοροι χώρας. 145 
δηλῶ δ᾽" οὐ γὰρ ἂν ὧδ᾽ ἀλλοτρίοις 

“ὕμμασιν εἷρπον 

M νὰ 117—137 — 149—169. 
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Nm κἀπὶ σμικροῖς μέγας ὥρμουν. dur 

XO. ἐή, ἀλαῶν ὀμμάτων. ορμϑϑ" 149 

ἄρα καὶ ἦσϑα mid dece e d 

μακρά noy ^, 06 ἐχεικόθον 150 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ἔν y! ἐμοὶ wc ΩΝ vue vet pre 
προσϑήσειξ) τόδ pde. P ΤΩΝ 

περᾷς γὰρ aig" ἀλλ᾽ ἵνα τῷδ᾽ ἐν ἀ- 155 

φϑέγχτῳ μὴ π οπέσῃς νάπει wy 

ποιάεντι, κάϑυδρος οὗ M4 o 
— p odK-70—7) NI d 

«potio μειλιχίων ποτῶν 

ῥεύματι συντρέχει, 160 

TO τῶν, ξένε πάμμορ᾽, εὖ φύλαξαι, 
μετάσταϑ'., ἀπόβαϑι. πολ- 

λὰ κέλευϑος ἐρατύξι" oi t 

κλύεις, ὦ πολύμοχϑ' ἀλᾶτα; 165 
λόγον εἴ τιν᾽ ἴσχεις b 

wa4-1$7$ πρὸς ἐμὰν λέσχαν, ἀβάτων ἀποβάς." (or^ 

ἵνα πᾶσι νόμος, 

rud φώνει" πρόσϑεν δ᾽ ἀπερύκου. “5 a " 

« 3101. ϑυύγατερ; ποῖ τις φροντίδος ἔλϑῃ; mp" v0 

AN. ὦ πάτερ, ἀστοῖς ἴσα χρὴ μελετᾶν, peer Ὁ Μὰ 

εἴχοντας ἃ δεῖ κἀκούονταςι. 

Ol. πρόσϑιγέ νύν uov. AN. ψαύω καὶ δή. 

OI ὦ ἕένε, μὴ δῆτ᾽ ἀδικηϑῶ σοὶ 

πιστεύσας καὶ μεταναστάς. 175 

XO. οὔ τοι μήποτέ 6 ἐκ τῶνδ᾽ ἑδράνων, 
ὦ γέρον, ἄκοντά τις ἄξει. 

OIL προβῶ; XO. ἐπίβαινε πόρσω. 118 

OL ἔτι; XO. προβίβαξε, κούρα, 180 

οὐ φόρσω" σὺ γὰρ ἀΐεις. 

178—187 — 194—206. 
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ἕπεο μάν, ἕπε᾽ ὧδ᾽ ἀμαυρῷῶ υνῦλι doc f bigis. 
? » 

κώλῳ, πάτερ, ἃ σ᾽ ἄγω. 
ας 

οὐ LU 4 

QU IU WU ww 

zL UM Mur a 

τόλμα ξεῖνος ἐπὶ ξένης, 
ὦ τλάμων, ὅ τι καὶ πόλις 185 

τέτροφεν ἄφιλον ἀποστυγεῖν 

καὶ τὸ φίλον σέβεσϑαι. 

ἄγε νυν σύ με, παῖ. 

ἵν᾽ ἂν εὐσεβίας ἐπιβαίνοντες 

τὸ μὲν εἴποιμεν, τὸ δ᾽ ἀκούσαιμεν, 
καὶ μὴ gesto πολεμῶμεν. μοι γαῖ» rue 
αὐτοῦ" μηκέτι τοῦδ᾽ ἀντιπέτρου μία 
βήματος ἔξω πόδα κλίνῃς. 

οὔτ ρον, Pd ἅλις. ὡς poro 
itae D: ἐχριύς iy ἄκρου E 195 
λᾶος βραχὺς napi | 

πάτερ, ἐμὸν τόδ᾽" ἐν ἁσυχαίᾳ 
βάσει βάσιν ἅρμοσαι, 

ἰώ μοί μοι. 
γεραὺν ἐς χέρα σῶμα σὸν 200 

προχλίνας φιλίαν ἐμάν. 

ὥμοι δύσφρονος ἄτας. 

ὦ τλάμων, ὅτε νῦν χαλᾶς, «Me ^ 

αὔδασον, τίς ἔφυς βροτῶν; 

τίς ὃ πολύπονος ἄγει; τίν᾽ ἂν | 205 

σοῦ πατρίδ᾽ ἐκπυϑοίμαν; 
ὦ ξένοι, 

ἀπόπτολις᾽ ἀλλὰ μὴ — ̂ae 

190 
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τί τόδ᾽ ἀπεννέπεις. γέρον; 

μὴ μὴ μή μ᾽ ἀνέρῃ τίς εἰμι, 210 
μηδ᾽ ἐξετάσῃς πέρα ματεύων. 
τί τόδ᾽; OL αἰνὰ φύσις. XO. αὔδα. 
τέκνον, ὥμοι, τί γεγώνω; 

τίνος εἶ σπέρματος, ὦ ξένε, φώνει, πατρόϑεν. 

ὥμοι ἐγώ, ví πάϑω, τέκνον ἐμόν; 216 

λέγ᾽, ἐπείπερ ἐπ᾽ ἔσχατα βαΐνεις. 

ἀλλ᾽ ἐρῶ" οὐ γὰρ ἔχω κατακχρυφάν. 
μακρὰ μέλλετον, ἀλλὰ τάχυνε. 

Aatov ἴστς͵ τιν᾽ ὄντ᾽; XO. ὀοοώ. 290 

τό τε Δαβδακιδᾶν γένος; XO. ὦ Ζεῦ. 
ἄϑλιον Οἰδιπόδαν, XO. σὺ γὰρ ὅδ᾽ εἶν vti. ἡ} 
δέος ἴσχετε μηδὲν ὅσ᾽ αὐδῶ. quA: 44 

ὠὼ ὠώ, δύσμορος, ὠώ. Y Ml 
ϑύγατερ, τί ποτ᾽ αὐτίκα κύρσδει; 225 
ἔξω πόρσω βαίνετε χώρας. 

ἃ δ᾽ ὑπέσχεο ποῖ καταϑήσεις; “ 
. τοὐδενὶ μοιριδία τίσις ἔρχεται 

|&v προπάϑῃ τὸ τίνειν" ἀπάτα δ᾽ ἀπά- 280 
ταις ἑτέραις ἑτέρα παραβαλλομέ- 

va πόνον, οὐ χάριν, ἀντιδίδωσιν ἔ- 

χειν. σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἑδράνων πάλιν ἔχτοπος 
αὖϑις ἄφορμος ἐμᾶς χϑονὸς ἔχϑορε, 
μή τι πέρα χρέος 235 

ἐμᾷ πόλει προσάψῃς. 

ὦ ξένοι 

αἰδόφρονες, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
γεραὸν πατέρα τόνδ᾽ ἐμὸν 

οὐκ ἀνέτλατ᾽, ἔργων 

ἀκόντων ἀίοντες αὐδάν, La 240 
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p^ ἂν AA vol τὰν μελέαν, m m ὦ as οἰκτί- 

Cada. 

T Pot 

ἂν e 

Qo" , 

πατρὸς ὑπὲρ τοῦδ᾽ ἀϑλίου ἄντομαι, 

ἄντομαι οὐκ ἀλαοῖς προσορωμένα 
ὄμμα σὸν ὄμμασιν. ὥς τις ἀφ᾽ αἵματος 245 
ὑμετέρου προφανεῖσα, τὸν ἄϑλιον 

αἰδοῦς κῦρσαι" ἐν ὕμμι γὰρ ὡς ϑεῷ 

κείμεϑα τλάμονες. ἀλλ᾽ ἴτε, νεύσατε τὰν ἀδό- 

κητον χάριν" 

πρός σ᾽ ὅ τι σοι T ἐκ σέϑεν ἄντομαι, 260 

ἢ τέκνον ἢ λέχος ἢ χρέος ἢ ϑεός- 

οὐ γὰρ ἴδοις ἂν ἀϑρῶν βροτὸν De ἄν, 

εὖ ϑεὸς ἄγοι. 

ἐχφυγεῖν δύναιτο. , 

ἀλλ᾽ ἴσϑι, τέκνον Οἰδίπου. σέ τ᾽ ἐξ ἴσου 
οἰκτίρομεν καὶ τόνδε συμφορᾶς χάριν" 255 

τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν τρέμοντες οὐ σϑένοιμεν ἂν 
φωνεῖν πέρα τῶν πρὸς σὲ νῦν εἰρημένων. 
τί δῆτα δόξης ἢ τί κληδόνος καλῆς 

μάτην ῥεούσης ὠφέλημα γίγνεται, 

εἰ τάς γ᾽ ᾿άϑήνας φασὶ ϑεοσεβεστάτας 260 

εἶναι, μόνας δὲ τὸν κακούμενον ξένον 
σῴζειν οἵας τε καὶ μόνας ἀρκεῖν ἔχειν; 

κἄμοιγε ποῦ ταῦτ᾽ ἐστίν, οἵτινες βάϑρων 
ἐκ τῶνδέ μ’ ἐξάραντες εἶτ᾽ ἐλαύνετε, 
ὄνομα μόνον δείσαντες; οὐ γὰρ δὴ τό γε 265 

σῶμ᾽ οὐδὲ τἄργα τἄμ᾽" ἐπεὶ τά γ᾽ ἔργα μου! pert 
πεπονϑότ᾽ ἄλλον ἢ δεδρακότα, raris - 

εἴ σοι τὰ μητρὸς καὶ πατρὸς χρείη λέγειν, Ls 
ὧν εἵνεκ᾽ ἐκφοβεῖ us' τοῦτ᾽ ἐγὼ καλῶς 
ἔξοιδα. καίτοι πῶς ἐγὼ κακὸς φύσιν, 210 
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ὅστις παϑὼν μὲν ἀντέδρων., ὥστ᾽ εἰ φρονῶν 
ἔπρασσον. οὐδ᾽ ἂν ὧδ᾽ ἐγιγνόμην κακός; 

νῦν δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς ἱχόμην ἵν᾽ ἱχόμην, 
ὑφ᾽ ὧν δ᾽ ἔπασχον, εἰδότων ἀπωλλύμην. 
ἀνθ’ ὧν ἱκνοῦμαι πρὸς ϑεῶν ὑμᾶς, ξένοι, 215 
ὥσπερ μὲ κἀνεστήσαϑ'᾽. ὧδε σώσατε, 
καὶ μὴ ϑεοὺς τιμῶντες εἶτα τοὺς ϑεοὺς 

εἶν μοίρᾳ ποιεῖσϑε μηδαμῶς" ἡγεῖσϑε δὲ 
βλέπειν μὲν αὐτοὺς πρὸς τὸν εὐσεβῆ βροτῶν, 

βλέπειν δὲ πρὸς τοὺς δυσσεβεῖς, φυγὴν δέ του 
μήπω γενέσϑαι φωτὸς ἀνοσίου. τάδ᾽ οὖν 981 
ξυνεὶς σὺ μὴ κάλυπτε τὰς εὐδαίμονας 

ἔργοις ᾿ϑήνας ἀνοσίοις ὑπηρετῶν, 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔλαβες τὸν ἱκέτην ἐχέγγυον, 
ῥδύου μὲ κἀχκφύλασσε: μηδέ μου κάρα 285 

τὸ δυσπρόσοπτον εἰσορῶν ἀτιμάσῃς. 

ἥκω γὰρ ἱερὸς εὐσεβής τε καὶ φέρων 

ὕνησιν ἀστοῖς τοῖσδ᾽ " ὅταν δ᾽ ὁ κύριος 

παρῇ τις, ὑμῶν ὅστις ἐστὶν ἡγεμών, 

τότ᾽ εἰσακούων πάντ᾽ ἐπιστήσει" τὰ δὲ 9 
μεταξὺ τούτου μηδαμῶς γίγνου κακός. ἌΝΩ 

5 , / , 13 

ταρβεῖν μέν, ὦ γεραιέ, τἀνθυμήματα 

πολλή '6v ἀνάγκη τἀπὸ σοῦ" λόγοισι γὰρ 

οὐκ ὠνόμασται βραχέσι" τοὺς δὲ τῆσδε γῆς 

ἄνακτας ἀρχεῖ ταῦτά μοι διειδέναι. 295 

καὶ ποῦ '60' ὁ κραίνων τῆσδε τῆς χώρας; ξένοι; 

πατρῷον ἄστυ γῆς ἔχει" σκοπὸς δέ νιν, 

ὃς χἀμὲ δεῦρ᾽ ἔπεμπεν, οἴχεται στελῶν. 

ἢ καὶ δοκεῖτε τοῦ τυφλοῦ τιν᾽ ἐντροπὴν 

ἢ φροντίδ᾽ ἕξειν, αὐτὸν ὥστ᾽ ἐλϑεῖν πέλας; 800 
[καὶ κάρϑ᾽, ὅταν περ τοὔνομ᾽ αἴσϑηται τὸ σόν. 
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ΟἹ. τώ δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ κείνῳ τοῦτο τοὔπος ἀγγελῶν; 

ΧΟ. μακρὰ κχκέλευϑος" πολλὰ δ᾽ ἐμπόρων ἔπη 

φιλεῖ πλανᾶσϑαι, τῶν ἐκεῖνος ἀίων,.] 
ϑάρσει, παρέσται. πολὺ γάρ, ὦ γέρον, τὸ σὸν 

ε ὕνομα διήκει πάντας, ὥστε κεί βραδὺς 500 

οὐδοῦ δεῖ, κλύων σοῦ δεῦρ᾽ ἀφίξεται ταχύς. 

j OL ἀλλ᾽ εὐτυχὴς ἵκοιτο τῇ 0 αὑτοῦ πόλει 

Ε΄ ἐμοί τε᾿ τίς γὰρ ἔσϑ᾽ ὃς οὐχ αὑτῷ φίλος; 

ΑΝ. ὦ Ζεῦ, τί λέξω; ποῖ φρενῶν ἔλθω, πάτερ; 810 

(OL τί δ᾽ ἔστι, τέκνον "Avriyóvq; ΑΝ. γυναῖχ᾽ ὁρῶ 

| στείχουσαν ἡμῶν ἄσσον, ΔΑἰτναίας ἐπὶ 
πώλου βεβῶσαν" κρατὶ δ᾽ ἡλιοστεγὴς 

xvvij πρόσωπα Θεσσαλίᾳ νιν ἀμπέχει. 

τί φῶ; 315 

ἄρ᾽ ἔστιν; ἄρ᾽ οὐκ ἔστιν; ἢ γνώμη πλανᾷ; 
καὶ φημὶ κἀπόφημι κοὐκ ἔχω τί φῶ. 

τάλαινα. 

οὐκ ἔστιν ἄλλη" φαιδρὰ γοῦν ἀπ᾿ ὀμμάτων 
σαίνει ue προσστείχουσα᾽ σημαίνει δ᾽ ὅτι 820 

μόνης τόδ᾽ ἔστ᾽ ἀδελφὸν ᾿Ισμήνης κάρα. 
ΟἹ. πῶς εἶπας. ὦ παῖ; ΑΝ. παῖδα σήν, ἐμὴν 

| δ᾽ ὁρᾶν 

ὅμαιμον" αὐδῇ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔξεστιν μαϑεῖν. 

IZMHNH. 
ὦ δισσὰ πατρὸς καὶ κασιγνήτης ἐμοὶ 
ἥδιστα προσφωνήμαϑ'᾽. ὡς ὑμᾶς μόλις 325 

εὑροῦσα λύπῃ δεύτερον μόλις βλέπω. 

ΟἹ. ὦ τέκνον, ἥκεις; ΤΣ. ὦ πάτερ δύσμοιρ᾽ δρᾶν. 
ΟἹ. τέκνον, πέφηνας; ΙΣ. οὐκ ἄνευ μόχϑου γέ μοι. 

ΟἹ. πρόσψαυσον, ὦ παῖ. ΤΣ. ϑιγγάνω δυοῖν ὁμοῦ. 
) c 

ΟἹ. ὦ exéow ὅμαιμον. 1X. ὦ δύ᾽ ἀϑλίω τροφά. 330 

] 

σι VE 
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5 τῆσδε κἀμοῦ; ΤΣ. δυσμόρου τ᾽ ἐμοῦ τρίτης. 
τέχνον, τί δ᾽ ἤλϑερ; IX. σῇ, πάτερ, προμηϑίᾳ. 
πότερα πόϑοισι; ΤΣ. καὶ λόγων γ᾽ αὐτάγγελος, 

ξὺν ᾧπερ εἶχον οἰκετῶν πιστῷ μόνῳ. 
oí δ᾽ αὐϑόμαιμοι ποῦ νεανίαι πονεῖν; ,885 
εἴσ᾽ οὗπέρ εἰσι" δεινὰ τἀν κείνοις τανῦν. 

ὦ πάντ᾽ ἐκείνω τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ νόμοις 
φύσιν κατεικασϑέντε καὶ βίου τροφάς" 

Crece γὰρ oi uiv ἄρσενες κατὰ στέγας 
ϑακοῦσιν ἱστουργοῦντες., αἷ δὲ σύννομοι 840 

τἄξω βίου τροφεῖα πορσύνουσ᾽ ἀεί. 

we σφῷν δ᾽, ὦ τέκν᾽, οὗς μὲν εἰκὸς ἦν πονεῖν τάδε, 
^ 3 5 e , vi M es Qmm. οἶκον οἰχουροῦσιν ὥστε παρϑένοι, op o4. 

σφὼ δ᾽ ἀντ᾽ ἐκείνων τἀμὰ δυστήνου κακὰ 
ὑπερπονεῖτον. ἣ μὲν ἐξ ὅτου νέας 345 
τροφῆς ἔληξε καὶ κατίσχυσεν δέμας, 
2 9. Rl y ; , ἀεὶ us9 ἡμῶν δύσμορος πλανωμένη 

ἐν v [ Ἱδγερονταγωγεῖ, πολλὰ μὲν xov ἀγρίαν 

Iz. 

“ὕλην ἄσιτος νηλίπους τ᾽ ἀλωμένη, 

πολλοῖσι δ᾽ ὄμβροις ἡλίου τε καύμασιν 860 
μοχϑοῦσα τλήμων δεύτερ᾽ ἡγεῖται τὰ τῆς 
οἴκοι διαίτης, εἰ πατὴρ τροφὴν ἔχοι. 

σὺ δ᾽, ὦ τέκνον, πρόσϑεν μὲν ἐξίκου πατρὶ 

ἃ τοῦδ᾽ ἐχρήσϑηγγ σώματος, φύλαξ τέ uov 800 

τίν᾽ ἥχεις μῦϑον, ᾿Ισμήνη., πατρὶ 
φέρουσα; τίς σ᾽ ἐξῆρεν οἴκοϑεν στόλος; 
ἤχεις γὰρ οὐ κενή γε, τοῦτ᾽ ἐγὼ σαφῶς ; 

ἔξοιδα, ὑχὶ δεῖμ᾽ ἐμοὶ φέρουσά τι. 860. 
ἐγὼ τὰ μὲν παϑήμαϑ᾽ ἅπαϑον, πάτερ, 
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ξητοῦσα τὴν σὴν ποῦ κατοικοίης τροφήν, b oboe 

παρεῖσ᾽ ἐάσω" δὶς γὰρ οὐχὶ βούλομαι 
πονοῦσά τ᾽ ἀλγεῖν καὶ λέγουσ᾽ αὖϑις πάλιν. 
ἃ δ᾽ ἀμφὶ τοῖν σοῖν δυσμόροιν παίδοιν κακὰ 365 
νῦν ἐστι, ταῦτα σημανοῦσ᾽ ἐλήλυϑα. c rcd 

πρὶν uiv γὰρ αὐτοῖς ἦν ἔρις Ko£owz * 
᾿ϑρόνους ἐᾶσϑαι μηδὲ qoum πόλιν, Θένα μετ 

λόγῳ σχοποῦσι τὴν πάλαι γένους φϑοράν, (ἴδ. 
οἵα κατέσχε τὸν σὸν ἄϑλιον δόμον" 

ἀρχῆς λαβέσϑαι καὶ κράτους τυραννικοῦ. 
χὠ μὲν νεάζων καὶ χρόνῳ μείων γεγὼς 

τὸν πρόσϑε γεννηϑέντα Πολυνείκη ϑρόνων 315 

ἀποστερίσκει, κἀξελήλακεν πάτρας. 

ὃ δ᾽, ὡς x«9' ἡμᾶς ἔσϑ᾽ ὁ πληϑύων λόγος, 94 $62 

τὸ κοῖλον "4oyog βὰς φυγὰς προσλαμβάνειν — Ht 

sie. τε καινὸν καὶ ξυνασπιστὰς φίλους, μένου Pat 
λίθος αὐτίχ᾽ "eros ἢ τὸ Ἑυῤμοιῶν πέδον 380 

τιμῇ καϑέξον ἢ πρὸς οὐρανὸν βιβῶν. 

ταῦτ᾽ οὐκ ἀριῶῦμός ἐστιν, ὦ πάτερ, λόγων, 

ἀλλ᾽ ἔργα δεινά" τοὺς δὲ σοὺς ὅποι ϑεοὶ 

πόνους κατοικτιοῦσιν οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 

ἤδη γὰρ ἔσχες ἐλπίδ᾽ ὡς ἐμοῦ ϑεοὺς 385 
ὥραν τιν᾽ ἕξειν, ὥστε σωθῆναί ποτε; te» Ὁ seb 

ἔγωγε τοῖς νῦν γ᾽, ὦ πάτερ, μαντεύμασιν. 

ποίοισι τούτοις; τί δὲ τεϑέσπισται, τέκνον; 

σὲ τοῖς ἐκεῖ ξητητὸν ἀνθρώποις ποτὲ 

ϑανόντ᾽ ἔσεσϑαι ξῶντά v adole χάριν. 390 

τίς δ᾽ ἄν τι τοιοῦδ᾽ ὁ ἀνδρὸς εὖ πράξειεν ἄν; 

ἐν σοὶ τὰ κείνων φασὶ γίγνεσθαι κράτη. 

S redeo ἐξ 7) 
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ὅτ᾽ οὐκέτ᾽ εἰμί, τηνικαῦτ᾽ ἄρ᾽ εἴμ᾽ ἀνήρ; 
νῦν γὰρ ϑεοί σ᾽ ὀρϑοῦσι, πρόσϑε δ᾽ ὥλλυσαν. 
γέροντα δ᾽ ὀρϑοῦν φλαῦρον ὃς νέος πέσῃ. 89 
καὶ μὴν Κρέοντά γ᾽ ἴσϑι σοι τούτων χάριν 

ἥξοντα βαιοῦ κοὐχὶ μυρίου χρόνου. 

ὅπως τί δράσῃ, ϑύγατερ; ἑρμήνευέ μοι. 

ὥς σ᾽ ἄγχι. γῆς στήσωσι Καδμείας. ὅπως 

puso uiv σοῦ, γῆς δὲ μὴ ᾿μβαίνῃς € ὅρων. 400 

ἡ δ᾽ ὠφέλησις τίς ϑύρασι κειμένου; 

κδίνοις 0 τύμβος δυστυχῶν ὃ σὸς βαρύς. 

κἄνευ ϑεοῦ τις τοῦτό γ᾽ ἂν γνώμῃ μάϑοι. 

τούτου χάριν τοίνυν δὲ προσϑεῦϑαι πέλας 

χώρας ϑέλουσι, μηδ᾽ ἵν᾽ ἂν σαυτοῦ κρατοῖρ. A05 
ἦ καὶ κατασκιῶσι Θηβαίᾳ κόνει; 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐᾷ τοὔμφυλον αἷμά σ᾽, ὦ πάτερ. 
οὐκ ἄρ᾽ ἐμοῦ γε μὴ κρατήσωσίν ποτε. 
ἔσται zov ἄρα τοῦτο Καδμείοις βάρος. 
ποίας φανείσης, ὦ τέκνον, συναλλαγῆς; 410 

τῆς σῆς ὑπ᾽ ὀργῆς, σοῖς ὅταν στῶσιν τάφοις. 

ἃ δ᾽ ἐννέπεις, κλύουσα τοῦ λέγεις, τέκνον; 

ἀνδρῶν ϑεωρῶν Ζ]ελφικῆς ἀφ᾽ ἑστίας. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν Φοῖβος εἰρηκὼς κυρεῖ; 

ὥς φασιν οἵ μολόντες εἰς Θήβης πέδον. 415 

παίδων τις οὖν ἤκουσε τῶν ἐμῶν τάδε; 
ἄμφω γ᾽ ὁμοίως, κἀξεπίστασϑον καλῶς. 

κἄϑ᾽ οἱ κάκιστοι τῶνδ᾽ ἀκούσαντες, πάρος 

τοὐμοῦ πόϑου προύϑεντο τὴν τυραννίδα; 

ἀλγῶ κλύουσα ταῦτ᾽ ἐγώ, φέρω δ᾽ ὅμως. 420 

ἀλλ᾽ οἱ ϑεοί σφιν ME τὴν πεπρωμένην 

ἔριν κατασβέσειαν, Év x ἐμοὶ τέλος 

αὐτοῖν γένοιτο τῆσδε ἣν μάχης πέρι, 
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ἧς νῦν ἔχονται κἀπαναίρονται δόρυ" 
ὡς οὔτ᾽ Qv. ὃς νῦν σκῆπτρα καὶ ϑρόνους ἔχει 425 
μείνειεν οὔτ᾽ ἂν οὐξεληλυϑὼς πάλιν — WT. y) M^ Too 

ἔλϑοι ποτ᾽ αὖϑις᾽ οἵ ys τὸν φύσαντ᾽ du — (e. 
οὕτως ἀτίμως πατρίδος ἐξωϑούμενν “44 γι - 

οὐκ ἔσχον οὐδ᾽ ἤμυναν, ἀλλ᾽ ἀνάστατος “7 

αὐτοῖν ἐπέμφϑην κἀξεκηρύχϑην φυγάς. ᾿ 

εἴποις ἂν ὡς ϑέλοντι τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε e 

πόλις τὸ δῶρον εἰκότως κατήνεσεν. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι τὴν μὲν αὐτέχ᾽ ἡμέραν, 

ómqvíx ἔξει ϑυμός. ἥδιστον δέ μοι 

τὸ κατϑανεῖν ἦν καὶ τὸ λευσϑῆναιν πέτροις. 435 
lg ἔρωτος τοῦδ᾽ ἐφαίνετ᾽ ὠφελῶν" 

φόνῳ δ᾽, ὅτ᾽ ἤδη πᾶς ὃ μόχϑος ἦν mémov, T, | 
κἀμάνϑανον τὸν ϑυμὸν ἐκδραμόνεα pot qM 

μείζω κολαστὴν τῶν πρὶν ἡμαρτημένων, 
τὸ τηνίκ᾽ ἤδη τοῦτο μὲν πόλις βία 440 

ἥλαυνέ μ᾽ ἐκ γῆς χρόνιον, οἱ δ᾽ ἐπωφελεῖν. 
of τοῦ πατρός, τῷ πατρὶ δυνάμενοι, τὸ δρᾶν wwe 
οὐκ ἠθέλησαν, ἀλλ᾽ ἔπους σμικροῦ χάριν Qaa. “ 
φυγάς σφιν ἔξω πτωχὸς ἠλώμην ule Pia f 

ἐκ ταῖνδε δ᾽, οὔσαιν παρϑένοιν, ὅσον φύδις 415 
δίδωσιν αὐταῖν, καὶ τροφὰς ἔχω βίου 

κοίτης v' ἄδειαν καὶ γένους ἐπάρκεσιν᾽" 

τὼ δ᾽ ἀντὶ τοῦ φύσαντος εἰλέσϑην ϑρόνους 

καὶ σκῆπτρα κραίνειν καὶ τυραννεύειν χϑονός. 

ἀλλ᾽ οὔ τι μὴ λάχωσι τοῦδε συμμάχου, 450 
οὐδέ σφιν ἀρχῆς τῆσδε Καδμείας ποτὲ 

ὄνησις ἥξει" τοῦτ᾽ ἐγῶδα, τῆσδέ τε 
μαντεῖ ἀκούων συννοῶν τε τἀξ ἐμοῦ 

παλαίφαϑ᾽ ἁμοὶ Φοῖβος ἤνυσέν ποτε. 
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πρὸς ταῦτα καὶ πρευνῆν. πεμπόντων ἐμοῦ 455 

μαστῆρα, κεἴ τις ἄλλος ἐν πόλει σϑένει. 

ἐὰν γὰρ ὑμεῖς, ὦ ξένοι, ϑέληϑ᾽ ὁμοῦ 
προστάτισι ταῖς σεμναῖσι δημούχοις toig 

ἀλκὴν ποεῖσϑαι, τῇδε τῇ πόλει μέγαν 

σωτῆρ᾽ ἀρεῖσϑε, τοῖς δὲ γῆς ἐχϑροῖς πόνους. 
ἐπάξιος μέν, Οἰδίπους, κατοικτίσαι. 461 

αὐτός τὲ παῖδές 9' αἵδ᾽" ἐπεὶ δὲ τῆσδε γῆς 

jut ids σαυτὸ oy τῷδ᾽ ἐπαγγέλλει λόγῳ, 

παραινέσαι σὸν βούλομαι τὰ σύμφορα. 4. NUT 

ὦ φίλταϑ᾽, ὡς νῦν πᾶν τελοῦντι zoe CUT: 
ϑοῦ νῦν καθαρμὸν τῶνδε δαιμόνων, “ἐφ᾽ ἃς 

τὸ πρῶτον ἵχου καὶ κατέστειψας πέδον. 

τρόποισι ποίοις; ὦ ξένοι, διδάσκετε. 
πρῶτον μὲν ἱερὰς ἐξ ἀειρύτου χοὰς 
κρήνης ἐνεγχοῦ, δι᾿ ὁσίων χειρῶν ϑιγών. 4τῸ 

ὅταν δὲ τοῦτο χεῦμ᾽ ἀκήρατον λάβω; 
κρατῆρές εἰσιν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη, 

ὧν κρᾶτ᾽ ἔρεψον καὶ λαβὰς ἀμφιστόμους. 
ϑαλλοῖσιν ἢ κρόκαισιν, ἢ ποίῳ τρόπῳ; 

οἰὸς νεαλοῦς νεοπόκῳ μαλλῷ βαλών. A15 

εἶεν" τὸ δ᾽ ἔνϑεν ποῖ τελευτῆσαί us χρή; 
χοὰς χέασϑαι στάντα πρὸς πρώτην £o. 

ἢ τοῖσδε κρωσσοῖς οἷς λέγεις χέω τάδε; 
τρισσάς ys πηγάς" τὸν τελευταῖον δ᾽ ὅλον. 

τοῦ τόνδε πλήσας ϑῶ; δίδασκε καὶ τόδε. 480 

ὕδατος, μελίσσης" μηδὲ προσφέρειν μέϑυ. : 

ὅταν δὲ τούτων γῆ μελάμφυλλος τύχῃ; 

τρὶς ἐννέ᾽ αὐτῇ κλῶνας ἐξ ἀμφοῖν χεροῖν 

τιϑεὶς ἐλάας τάσδ᾽ ἐπεύχεσϑαι λιτάς. 

τούτων ἀκοῦσαι βούλομαι" μέγιστα γάρ. 488 



OIAIIIOTZ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙ. 111 

ΧΟ. ὥς σφας καλοῦμεν Εὐμενίδαρ) ἐξ εὐμενῶν 

στέρνων ipee: τὸν ἵχέτην σωτήριον; 

P τοῦ σύ τ᾽ αὐτὸς κεἴ τις ἄλλος ἀντὶ σοῦ, 

| av ἄπυστα Leer μηδὲ μηκύνων βοῦν: 

4Ὰ ἔπειτ᾽ ἀφέρπειν ἀσεέροφος. καὶ ταῦτά δον 490 

“δράσαντι ϑαρσῶν ἂν παρασταίην ἐγώ. ἡ 

ἄλλως δὲ δειμαίνοιμ᾽ ἄν, ὦ ξέν᾽, ἀμφὶ σοί. 
Ol. ὦ παῖδε, κλύετον τῶνδε προσχώρων ἕένων; 

ΠΑΝ, ἠκούσαμέν τε χὥ τι δεῖ πρόστασσε δρᾶν. , 

ΟἹ. ἐμοὶ μὲν οὐχ ὁδωτά" λείπομαν γὰρ ἐν ts 

| τῷ μήτε Goxsiv μήϑ'᾽ ὁρᾶν, δυοῖν κακοῖν" eMe ) 

σφῶν δ᾽ ἁτέρα μολοῦσα πραξάτω τάδε. * witepet τς ζῶ 

ἀρκεῖν γὰρ οἶμαι κἀντὶ μυρίων μίαν 
ψυχὴν τάδ᾽ ἐκτίνουσαν, ἢν εὔνους παρῇ. 
ἀλλ᾽. ἐν τάχει τι πράδσσετον" μόνον δέ us ὅθ00 

wi) λείπετ᾽ " οὐ γὰρ ἂν σϑένοι τοὐμὸν δέμας 

| ἔρημον ἕρπειν οὐδ᾽ ὑφηγητοῦ δίχα. 

- IX. ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ τελοῦσα" τὸν τόπον δ᾽ ἵνα 
| χρῆσταί μ᾽ égsugsiv, τοῦτο βούλομαι μαϑεῖν. 

ΧΟ. τοὐκεῖϑεν ἄλσους, ὦ ξένη. τοῦδ᾽ * ἣν δέ vov 505 
σπάνιν τιν᾽ ἴσχῃς. ἔστ᾽ ἔποικος ὃς φράσει. 

IZ. χωροῖμ᾽ ἂν ἐς τόδ᾽" ᾿άντιγόνη, σὺ δ᾽ ἐνθάδε 
| φύλασσε πατέρα τόνδε' τοῖς τεκοῦσι γὰρ 

5 "οὐδ᾽ εἰ πονοῖ vig, δεῖ πόνου μνήμην ἔχειν. 
O. δεινὸν μὲν τὸ πάλαι κείμενον ἤδη κακόν, ὦ 

ξεῖν᾽, ἐπεγείρειν᾽ — 510 
ὅμως δ᾽ ὥρα us πυϑέσϑαι 

ΟἹ]. τί τοῦτο; 

ΧΟ. τᾶς δειλαίας ἀπόρου φανείσας 

| ἀλγηδόνος, & ξυνέστας. 
010—520 — 521—533. 

SoPHOCLES. 12 
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ul) πρὸς ξενίας ἀνοίξῃς 

τᾶς σᾶς, πέπον. ἔργ᾽ ἀναιδῆ. 515 
τό TOL πολὺ καὶ μηδαμὰ λῆγον 

χρήξω, ξεῖν᾽, ὀρϑὸν ἄκουσμ᾽ ἀκοῦσαι. “ 
ὥμοι. ἀνῇ 

στέρξον. ἱκετεύω. 

φεῦ φεῦ. 

πείϑου" κἀγὼ γὰρ ὅσον σὺ προσχρήζξεις. 520 

ἤνεγκον κακότατ᾽, ὦ ξένοι, ἤνεγκον ὦ. μέν, 

ϑεὸς ἴστω, 
τούτων δ᾽ αὐϑαίρετον οὐδέν. 
ἀλλ᾽ ἐς τί; 

κακᾷ μ᾽ εὐνᾷ πόλις οὐδὲν ἴδριν 625 
γάμων ἐνέδησεν ἄτα. 

ἦ ματρόϑεν, ὡς ἀκούω, 
δυσώνυμα λέκτρ᾽ ἐπάσω; wen e^ Te je | 

Quo, ϑάνατος μὲν τάδ᾽ ἀκούειν, 

ὦ ξεῖν᾽ " αὗται δὲ δύ᾽ ἐξ ἐμοῦ μὲν 530 
πῶς φής: 
παῖδε, δύο δ᾽ ἄτα 

ὦ Ζεῦ. 

ματρὸς κοινᾶς ἀπέβλαστον ὠδῖνος. 
αὗται γὰρ ἀπόγονοι τεαί; 
κοιναί τε πατρὸς ἀδελφεαί. 535 

ἰώ. Ol. i δῆτα μυρίων γ᾽ ἐπιστροφαὶ κακῶν. 
ἔπαϑες ΟἹ. ἔπαϑον ἄλαστ᾽ ἔχειν. 
ἔρεξας OI. οὐκ ἔρεξα. ΧΟ. τί γάρ; OT. ἐδεξάμην 

δῶρον, ὃ μήποτ᾽ ἐγὼ ταλακάρδιος ὅ40 
ἐπωφέλησα πόλεος ἐξελέσϑαι. 

δύστανε. τί γάρ; ἔϑου φόνον 

094—541 — 542—548. 
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τί τοῦτο; τί δ᾽ ἐϑέλεις μαϑεῖν; 

πατρός; Ol. παπαῖ, δευτέραν ἔπαισας ἐπὶ νόσῳ 

νόσον. 

ἔχανες ΟἹ. éxovov. ἔχει δέ μοι 545 

τί τοῦτο; ΟἹ. πρὸς δίκας τι. ΧΟ. τί γάρ; 

OI. ἐγὼ φράσω. 

καὶ γὰρ ἄν. oUe ἐφόνευσ᾽, ἔμ᾽ ἀπώλεσαν" 

ὅμως δὲ καϑαρός. ἄιδρις εἰς τόδ᾽ ἦλϑον. 

καὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ ἡμὶν Αἰγέως γόνος 

Θησεὺς κατ᾽ ὀμφὴν σὴν ἐφ᾽ ἁστάλη πάρα. 550 

| OHZETZI. 
πολλῶν ἀκούων ἔν τε τῷ πάρος χρόνῳ 

. τὰς αἱματηρὰς ὀμμάτων διαφϑορὰς 

ἔγνωκά σ᾽, ὦ παῖ Μαΐου. τανῦν 9 ὁδοῖς 
ἐν ταῖσδ᾽ ἀκούων μᾶλλον ἐξεπίσταμαι. 
δκευή v& γάρ σὲ καὶ τὸ δύστηνον χάρα δδῦ 

δηλοῦτον ἡμῖν ÓvO' ὃς si, καί σ᾽ οἰκτίσας 

ϑέλω ᾿περέσϑαι, δύσμορ᾽ Οἰδίπους, vívc 
πόλεως ἐπέστης προστροπὴν ἐμοῦ τ᾽ ἔχων, 
αὐτός τε χὴ σὴ δύσμορος παραστάτις. 

δίδασκε᾽ δεινὴν γάρ τιν᾽ ἂν πρᾶξιν τύχοις 560 
λέξας ὁποίας ἐξαφισταίμην ἐγώ. 

ὃς οἶδα καὐτὸς ὡς ἐπαιδεύϑην ξένος. 

ὥσπερ σύ, yo Tig πλεῖστ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ ξένης 
ἤϑλησα κινδυνεύματ᾽ ἐν τὠμῷ κάρᾳ" αν τὰ ̂ ^ - 

ὥστε ξένον γ᾽ ἂν οὐδέν᾽ óv9', ὥσπερ σὺ vOv, 565 

ὑπεχτραποίμην μὴ οὐ aiagieriie ἐπεὶ 

ἔξοιδ᾽ ἀνὴρ ὧν χὥῶτι τῆς εἰς αὔριον BP PU D πεν cs 

οὐδὲν πλέον μοι σοῦ μέτεστιν ἡμέρας. ety Ve μι 
Θησεῦ, τὸ σὸν γενναῖον ἐν σμικρῷ λόγῳ 

παρῆκεν, ὥστε βραχέα μοι δεῖσθαι φράσαι. — 570 
12* 
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σὺ γάρ w ὅς εἰμι κἀφ᾽ ὅτου πατρὸς γεγὼς 

καὶ γῆς ὁποίας ἦλϑον, εἰρηκὼς κυρεῖξ᾽ 

ὥστ᾽ ἐστί μοι τὸ λοιπὸν οὐδὲν ἄλλο πλὴν 
εἰπεῖν ὃ χρήξω, χὠ λόγος διοίχεται. 

ΘΗ. τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν δίδασχ᾽, ὅπως ἂν ἐκχμάϑω. 515 

Ol. δώσων ἱκάνω τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας 
σοὺ δῶρον, οὐ σπουδαῖον εἰς ὄψιν" τὰ δὲ 
κέρδη παρ᾽ αὐτοῦ κρείσσον᾽ ἢ μορφὴ καλή. 

ΘΗ. ποῖον δὲ κέρδος ἀξιοῖς ἥκειν φέρων; 

Ol. χρόνῳ μάϑοις v, οὐχὶ τῷ παρόντι zov. ὅ80 

ΘΗ. ποίῳ γὰρ ἡ σὴ προσφορὰ δηλώσεται; 

OL ὅταν ϑάνω ᾽γὼ καὶ σύ μου ταφεὺς γένῃ. 
OH. τὰ λοίέσϑι᾽ αἰτεῖ τοῦ βίου, τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ 

ἢ λῆστιν ἴσχεις ἢ δι᾿ οὐδενὸς ποεῖ. 
OI. ἐνταῦϑα γάρ μοι κεῖνα συγκομίζξεται. 585 
OH. ἀλλ᾽ ἐν βραχεῖ δὴ τήνδε μ᾽ ἐξαιτεῖ χάριν. 
OI ὅρα ye μήν" οὐ σμικρός, οὔκ, ἀγὼν ὅδε. 

ΘΗ. “πότερα τὰ τῶν σῶν ἐκγόνων κἀμοῦ λέγεις; 

OI. κεῖνον κομίζειν κεῖσ᾽ ἀναγκάζουσί με. | 

OH. ἀλλ᾽ οὐ ϑελόντων γ᾽ οὐδὲ col φεύγειν καλόν. 590 | 

OI. ἀλλ᾽ οὐδ᾽, ὅτ᾽ αὐτὸς ἤϑελον, παρίδσαν. 

OH. ὦ μῶρε, ϑυμὸς δ᾽ ἐν κακοῖς οὐ ξύμφορον. 
OI ὅταν μάϑῃς μου, νουϑέτει, τανῦν δ᾽ ἔα. 
ΘΗ. δίδασκ᾽ ̓  ἄνευ γνώμης γὰρ οὔ us χρὴ λέγειν. 

OL πέπονθα, Θησεῦ, δεινὰ πρὸς κακοῖς κακά. 595 . 

OH. 4j τὴν παλαιὰν ξυμφορὰν γένους ἐρεῖς; ' 

ΟἹ. οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πᾶς τοῦτό γ᾽ “Ἑλλήνων ϑροεῖ. ἱ 
OH. τί γὰρ τὸ μεῖξον ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον νοσεῖς; í 
Ol οὕτως ἔχει μοι. γῆς ἐμῆς ἀπηλάϑην 

πρὸς τῶν ἐμαυτοῦ σπερμάτων" ἔστιν δέ μοι al 

πάλιν κατελϑεῖν μήποϑ᾽, ὡς πατροκχτόνῳ. P 
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mg δῆτά σ᾽ ἂν πεμψαίαϑ'᾽, ὥστ᾽ οἰχεῖν δίχα; 
τὸ ϑεῖον αὐτοὺς ἐξαναγκάσει στόμα. 

ποῖον πάϑος δείσαντας ἐκ χρηστηρίων; 

ὅτε σφ᾽ ἀνάγκη τῇδε πληγῆναι χϑονί. 605 

καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τἀμὰ xéxsívov πικρά; 

ὦ φίλτατ᾽ Αἰγέως παῖ, μόνοις οὐ γέγνεται 

ϑεοῖσι γῆρας οὐδὲ κατϑανεῖν ποτε, 

τὰ δ᾽ ἄλλα συγχεῖ πάνϑ᾽ ὁ παγκρατὴς χρόνος. 
φϑίένει μὲν ἰσχὺς γῆς, φϑίνει 0$ σώματος. 610 
ϑνήσκει δὲ πίστις, βλαστάνει δ᾽ ἀπιστία, οὐκ γοαλν" 
καὶ πνεῦμα ταὐτὸν οὔποτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν 

φίλοις βέβηκεν οὔτε πρὸς πόλιν πόλει. 

[τοῖς μὲν γὰρ ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ rion 

τὰ τερπνὰ πικρὰ γίγνεται καὖϑις φίλα.] 

καὶ ταῖσι Θήβαις εἰ τανῦν εὐημερεῖ 

καλῶς τὰ πρὸς σέ, ism: ὁ Boios 

χρόνος τεχνοῦται νύχτας ἡμέρας v em 

23 [ 

ἐν αἷς τὰ νῦν ξύμφωνα δεξιώματα 2. 
δόρει διασκεδῶσιν ἐκ σμικροῦ Aépow- | 

ἵν᾽ οὑμὸς εὕδων καὶ κεκρυμμένος νέχυς 

ta 

9 
^ 

7A. 

ἫΝ 

ψυχρός ποτ᾽ αὐτῶν ϑερμὸν αἷμα πίεται, 

& Ζεὺς ἔτι Ζεὺς χὠ 2h06 Φοῖβος σαφής. Ζ 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἡδὺ τἀκίνητ᾽ ἔπη. f 

ἔα μ᾽ ἐν οἷσιν ἠρξάμην, τὸ σὸν μόνον 

πιστὸν φυλάσσων, κοὔποτ᾽ Οἰδίπουν ἐρεῖς 
ἀχρεῖον οἰχητῆρα δέξασϑαι τόπων 

τῶν ἐνθάδ᾽, εἴπερ μὴ ϑεοὶ ψεύυσουσί με. 

ἄναξ. πάλαι καὶ ταῦτα καὶ τοιαῦτ᾽ ἔπη 

γῇ τῇδ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ ὡς τελῶν ἐφαίνετο. 630 
τίς δῆτ᾽ ἂν ἀνδρὸς εὐμένειαν ἐκβάλοι 
τοιοῦδ᾽, ὅτῳ πρῶτον μὲν ἡ δορύξενος 
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κουνὴ παρ᾽ ἡμῖν αἰέν ἐστιν ἑστία, 

ἔπειτα δ᾽ ἱκέτης δαιμόνων ἀφιγμένος 

γῇ τῇδε κἀμοὶ δασμὸν οὐ σμικρὸν τίνει. 635 
ἁγὼ σεβισϑεὶς οὔποτ᾽ ἐχβαλῶ χάριν 

τὴν τοῦδε, χώρᾳ δ᾽ ἔμπολιν κατοικιῶ. 

[εὐ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡδὺ τῷ ξένῳ μίμνειν, σέ vw 
τάξω φυλάσσειν, εἴτ᾽ ἐμοῦ στείχειν μέτα, 
τόδ᾽ ἡδύ, τούτων, Οἰδίπους, δίδωμί σοι 640 

κρίναντι χρῆσϑαι" τῇδε γὰρ ξυνοίσομαι.) 

ὦ Ζεῦ, διδοίης τοῖσι τοιούτοισιν εὖ. 
τί δῆτα χρήξεις; ἦ δόμους στείχειν ἐμούς; 

εἴ μοι ϑέμις γ᾽ zv: ἀλλ᾽ ὃ χῶρός ἐσϑ' ὅδε, 

ἐν ᾧ τί πράξεις; οὐ γὰρ ἀντιστήσομαι. 645 
ἐν à κρατήσω τῶν ἔμ᾽ ἐκβεβληκότων. 
uéy' ἂν λέγοις δώρημα τῆς συνουσίας. 

εἰ σοί γ᾽ ἅπερ φὴς ἐμμενεῖ τελοῦντί μοι. 
ϑάρσει τὸ τοῦδέ γ᾽ ἀνδρός" οὔ σὲ μὴ προδῶ. 

οὔτοι σ᾽ ὑφ᾽ ὅρκου γ᾽ ὡς κακὸν πιστώσομαι. 6060 

οὔχουν πέρα γ᾽ ἂν οὐδὲν ἢ λόγῳ φέροιρ. 

πῶς οὖν ποήσεις; ΘΗ. τοῦ μάλιστ᾽ ὄκνος σ᾽ ἔχει; 
ἥξουσιν ἄνδρες ΘΗ. ἀλλὰ τοῖσδ᾽ ἔσται μέλον. 

ὅρα μὲ λείπων ΘΗ. μὴ δίδασχ᾽ ἃ χρή μὲ δρᾶν. 

ὀκνοῦντ᾽ ἀνάγκη OH. τοὐμὸν οὐκ ὀχνεῖ κέαρ. 655 

οὐκ οἶσϑ᾽ ἀπειλὰς ΘΗ. οἶδ᾽ ἐγώ σὲ μή τινα 
ἐνθένδ᾽ ἀπάξοντ᾽ ἄνδρα πρὸς βίαν ἐμοῦ. 

πολλαὶ δ᾽ ἀπειλαὶ πολλὰ δὴ μάτην ἔπη 
ϑυμῷ κατηπείλησαν, ἀλλ᾽ ὃ νοῦς ὅταν 

αὑτοῦ γένηται. φροῦδα τἀπειλήματα. 660. 

κείνοις ὃ ἴσως κεὶ δείν᾽ ἐπερρώσϑη λέγειν 

τῆς σῆς ἀγωγῆς. οἶδ᾽ ἐγώ, φανήσεται 
μακρὸν τὸ δεῦρο πέλαγος οὐδὲ πλώσιμον. | 

| 
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ϑαρσεῖν μὲν οὖν ἔγωγε κἂν ἐμῆς ἄνευ qe S 
γνώμης ἐπαινῶ, Φοῖβος εἰ προύπεμψέ 

ὅμως δὲ χἀμοῦ μὴ παρόντος οἶδ᾽ ὅ 
τοὐμὸν φυλάξει σ᾽ ὄνομα μὴ m 

V s ἀργῆτα KoAovóv, év9* t c B0 

ἃ λίγεια μινύρεται — parto ^ 

ϑαμίξουσα μάλιστ᾽ ἀηδὼν deer AE 

χλωραῖς ὑπὸ βάσσαις, 
τὸν οἰνῶπα véuovoo sudor 

675 καὶ τὰν ἄβατον ϑεοῦ 

φγλλάδα μυριόκαρπον ἀνήλιον 

OR τ atv Ta. - 
χειμώνων" ἵν᾽ ὃ βακχιώμας | io 
ἀεὶ Διόνυσος ἐμβατεύει, ^ Pee ὡ 46 rd 

δϑεαῖς ἀμφιπολῶν τυϑήναις. 680 

ϑάλλει δ᾽ οὐρανίας bm ἄχνας 

ὁ χαλλίβοτρυς κατ᾽ ἦμαρ ἀεὶ 
νάρκισσος, μεγάλαιν ϑεαῖν 

ἀρχαῖον στεφάνωμ᾽, ὅ τὲ 
χρυσαυγὴς κρόκος" οὐδ΄ ἄυπνοι 685 

χρῆναι μινύϑουσιν 

Κηφισοῦ νομάδες ῥεέϑρων, 

ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπ’ ἤματι 
ὠκυτόκος πεδίων ἐπινίσδεται 

ἀκηράτῳ σὺν ὄμβρῳ 690 

στερνούχου χϑονός᾽ οὐδὲ Μουσᾶν τῆν gun P 

χοροί vuv ἀπεστύγησαν οὐδ᾽ ἃ δ, QA- G4 7 

χρυσάνιος ᾿Δἀφροδίέτα. . ete, 
668 —680 — 681—693. 

Po kA i b anrotle- 
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ES ἔστιν δ᾽ oiov ἐγὼ γᾶς ᾿4σίας οὐκ ἐπακούω 694 
οὐδ᾽ ἐν τᾷ μεγάλᾳ Ζωρίδι νάσῳ Πέλοπος πώ- 

p au ea ποτὲ βλαστὸν 

"πὰ PU φύτευμ᾽ ἀγήρατον αὐτόποιον, 

ἐγχέων φόβημα δαΐων, 

NA τᾷδε ϑάλλει μέγιστα χώρα, 100 
Je P γλαυκᾶς παιδοτρόφου φύλλον ἐλαίαρ" 
A a P μέν vig 009" ἁβὸς οὔτε γήρα tLA—. 
er δῶν" σημαίνων ἁλιώσει χερὶ πέρσας" ὃ γὰρ αἰὲν ὁρῶν 
MA "m m κύκλος 

JP ω» λεύσσειν vw μορίου Zhie τοῦ 

rat s χὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑάνα. 

Mo ἄλλον δ᾽ αἷνον ἔχω ματροπόλει τᾷδε κράτιστον. 
δῶρον τοῦ μεγάλου δαίμονος, εἰπεῖν, χϑονὸς 

αὔχημα μέγιστον. 709 
εὔιππον, εὔπωλον. εὐθάλασσον. 71i 
ὦ παῖ Κρόνου, σὺ γάρ νιν εἰς 
τόδ᾽ εἷσας αὔχημ᾽, ἄναξ Ποσειδάν, 

4| ἵπποισιν τὸν ἀκεστῆρα χαλινὸν 

πρώταισι ταῖσδε κτίσας ἀμυιαῖς. 715 

& δ᾽ εὐήρετμος NS aa pet παραπτο- 

μένα πλάτα 
ϑρῴσκει, τῶν ἑἕκατομπόδων 

Νηρήδων ἀκόλουϑος. 

ΑΝ. ὦ πλεῖστ᾽ ἐπαίνοις εὐλογούμενον πέδον, 120 
νῦν σὸν τὰ λαμπρὰ ταῦτα δὴ φαίνειν ἔπη. 

OL τέ δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ, καινόν; ΑΝ. ἄσσον ἔρχεται 
Κρέων ὅδ᾽ ἡμῖν οὐκ ἄνευ πομπῶν, πάτερ. 

OL ὦ φῴώλχτατοι γέροντες, ἐξ ὑμῶν ἐμοὶ 

φαίνοιτ᾽ ἂν ἤδη τέρμα τῆς σωτηρίας. 728 

694 —706 — 707—119. 

T 
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XO. ϑάρσει, πα ὅστα" καὶ γὰρ εἰ γέρων ἐγώ, 

T0 τῆσδε φεερὸς οὐ γεγήρακεν σϑένος,. 

ΚΡΈΩΝ, 

ἄνδρες χϑονὸς τῆσδ᾽ εὐγενεῖς οἰκήτορες, 

ὁρῶ τιν᾽ ὑμᾶς ὀμμάτων εἰληφότα 
φόβον νεώρη τῆς ἐμῆς ἐπεισόδου, 180 

ὃν μήτ᾽ ὀκνεῖτε μήτ᾽ ἀφῆτ᾽ ἔπος κακόν. 

ἤχω γὰρ οὐχ ὡς δρᾶν τι βουληϑείς, ἐπεὶ 

γέρων μέν siut, πρὸς πόλιν δ᾽ ἐπίσταμαι 

σϑένουσαν ἥκων, εἴ τιν᾽ “Ελλάδος, μέγα. 

ἀλλ᾽ ἄνδρα τόνδε τηλικόσδ᾽ ἀπεστάλην 135 
πείσων ἔπεσϑαι πρὸς τὸ Καδμείων πέδον, 
οὐκ ἐξ ἑνὸς στείλαντος, ἀλλ᾽ ἀνδρῶν ὑπὸ 
πάντων κελευσϑείς, οὕνεχ᾽ ἧκέ μοι γένει 
τὰ τοῦδε πενϑεῖν πήματ᾽ εἰς πλεῖστον nixuds 

ἀλλ᾽ ὦ ταλαίπωρ᾽ Οἰδίπους, κλύων ἐμοῦ 140 
χοῦ πρὸς οἴκους. πᾶς δὲ Καδμείων λεὼς 

καλεῖ δικαίως, ἐκ δὲ τῶν μάλιστ᾽ ἐγώ, 

ὅσῳπερ, εἰ μὴ πλεῖστον ἀνθρώπων ἔφυν 

κάχιστος. ἀλγῶ τοῖσι σοῖς κακοῖς, γέρον, 

ὁρῶν 6s τὸν δύστηνον ὄντα μὲν ξένον, 745 
ἀεὶ δ᾽ ἀλήτην κἀπὶ προσπόλου μιᾶς 

βιοστερῇ χωροῦντα᾽ τὴν ἐγὼ τάλας 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐο τοσοῦτον αἰκίας πεσεῖν 

ἔδοξ᾽, ὅσον πέπτωχεν ἥδε δύσμορος, 

ἀεί σε κηδεύουσα καὶ τὸ σὺν κάρα 150 

πτωχῷ διαίτῃ, τηλικοῦτος, οὐ γάμων 

ἔγκληρος, ἀλλὰ τοὐπιόντος ἁρπάσαι. 

ἄρ᾽ ἄϑλιον τοὔνειδος, ὦ τάλας ἐγώ, 
ὠνείδισ᾽ εἰς σὲ κἀμὲ καὶ τὸ πᾶν γένος; A TEMP EUREN e TRETEN 
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ἀλλ᾽ εὖ γὰρ ἔστι τἀμφανῆ κρύπτειν, σύ νιν τοῦ 
πρὸς ϑεῶν πατρῴων, Οἰδίπους, πεισϑεὶς ἐμοὶ 

κρύψον, ϑελήσας ἄστυ καὶ δόμους μολεῖν 

τοὺς σοὺς πατρῴους. τήνδε τὴν πόλιν φίλως 

εἰπών" ἐπαξία ydo: dj δ᾽ οἴκοι πλέον 
δίκῃ σέβοιτ᾽ ἄν, οὖσα σὴ πάλαι τροφός. 100 
ὦ πάντα τολμῶν κἀπὸ παντὸς ἂν φέρων 

λόγου δικαίου μηχάνημα ποικίλον, 

τί ταῦτα πειρᾷ κἀμὲ δεύτερον ϑέλεις 
ἑλεῖν ἐν οἷς μάλιστ᾽ ἂν ἀλγοίην ἁλούς; 
πρόσϑεν τὲ γάρ μὲ τοῖσιν οἰκείοις κακοῖς 16 

voGoUv9', ὅτ᾽ ἦν μοι τέρψις ἐκπεσεῖν χϑονός, 
οὐκ ἤϑελες ϑέλοντι προσϑέσϑαι χάριν" 

ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ ἤδη μεστὸς ἦ ϑυμούμενος 
καὶ τοὖν δόμοισιν ἦν διαιτᾶσϑαι γλυκύ, 
τότ᾽ ἐξεώϑεις κἀξέβαλλες, οὐδέ σοι 110 
τὸ συγγενὲς τοῦτ᾽ οὐδαμῶς τότ᾽ ἦν qíAov: 
νῦν v' αὖϑις ἡνίκ᾽ εἰσορᾷς πόλιν τέ μοι 

ξυνοῦσαν εὔνουν τήνδε καὶ γένος τὸ πᾶν, 

πειρᾷ μετασπᾶν., σκληρὰ μαλϑακῶς λέγων. 

καίτοι τίς αὕτη τέρψις ἄκοντας φιλεῖν; 1715 
ὥσπερ τις εἴ σοι λιπαροῦντι uiv τυχεῖν 
μηδὲν διδοίη μηδ᾽ ἐπαρκέσαι ϑέλοι, 

πλήρη δ᾽ ἔχοντι ϑυμὸν ὧν χρήξοις, τότε 

δωροῖϑ᾽, ὅτ᾽ οὐδὲν ἡ χάρις χάριν φέροι" 
&g' ἂν ματαίου τῆσδ᾽ ἂν ἡδονῆς τύχοιφ; 1ἠ80 
τοιαῦτα μέντοι καὶ σὺ προσφέρεις ἐμοί, | 

λόγῳ μὲν ἐσϑλά, τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν κακά. 
φράσω δὲ καὶ τοῖσδ᾽, ὥς σε δηλώσω κακόν. 
ἥκεις ἔμ᾽ ἄξων. οὐχ ἵν᾽ ἐς δόμους ἄγῃς, 

ἀλλ᾽ ὡς πάραυλον οἰκίσῃς, πόλις δέ σοι 185 AM se 

δὰ 4--. 
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κακῶν ἄνατος τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑῇ χϑονός. 

οὐκ ἔστι σοι ταῦτ᾽, ἀλλά σοι τάδ᾽ ἔστ᾽, ἐκεῖ 
χώρας ἀλάστωρ οὑμὸς ἐνναίων ἀεί" 

ἔστιν δὲ παισὶ τοῖς ἐμοῖσι τῆς ἐμῆς 

χϑονὸς λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνθανεῖν μόνον. 790 

ἄρ᾽ οὐκ ἄμεινον ἢ σὺ τάν Θήβαις φρονῶ; 
πολλῷ γ᾽, ὅσῳπερ καὶ σαφεστέρων κλύω, 
Φοίβου τε καὐτοῦ Ζηνός, ὃς κείνου πατήρ. 

τὸ σὸν δ᾽ ἀφῖκται δεῦρ᾽ ὑπόβλητον στόμα, Cfe—. 4 
πολλὴν ἔχον στόμωσιν" ἐν δὲ τῷ λέγειν 795 

κάκ᾽ ἂν λάβοις và πλείον᾽ ἢ σωτήρια. ὶ 
ἀλλ᾽ οἶδα γάρ 6s ταῦτα μὴ πείϑων, ἴϑι" 

ἡμᾶς δ᾽ ἔα ζῆν ἐνθάδ᾽" οὐ γὰρ ἂν κακῶς 

οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἔχοντες ξῷμεν, εἰ τερποίμεϑα. 
πότερα νομίξεις δυστυχεῖν. ἔμ᾽ ἐς τὰ σὰ 800 
ἢ σ᾽ εἰς τὰ σαυτοῦ μᾶλλον ἐν τῷ νῦν λόγῳ; 

ἐμοὶ μέν ἐσϑ᾽ ἥδιστον, εἰ σὺ μήτ᾽ ἐμὲ 
πείϑειν οἷός v' εἶ μήτε τούσδε τοὺς πέλας. 
ὦ δύσμορ᾽. οὐδὲ τῷ χρόνῳ φύσας φανεῖ 
φρένας ποτ᾽, ἀλλὰ λῦμα τῷ γήρᾳ τρέφει; 806 
γλώσσῃ σὺ δεινός" ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ οἶδ᾽ ἐγὼ 
δίκαιον ὅστις ἐξ ἅπαντος εὖ λέγει. 

χωρὶς τό τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια. 

ὡς δὴ σὺ βραχέα, ταῦτα δ᾽ ἐν καιρῷ λέγεις. 

οὐ δῆϑ᾽ ὅτῳ ys νοῦς ἴσος καὶ σοὺ máge. 810 

ἄπελϑ'᾽, ἐρῶ γὰρ καὶ πρὸ τῶνδε, μηδέ us 
φύλασσ᾽ ἐφορμῶν ἔνϑα χρὴ ναίειν ἐμέ. 
μαρτύρομαι τούσδ᾽, οὐχὶ σ᾽. ὃς γνώσει φίλους 
οἵ ἀνταμεέίβει ῥήματ᾽, ἤν σ᾽ ἕλω ποτέ. 
τίς δ᾽ ἄν μὲ τῶνδε συμμάχων ἕλοι βίᾳ; 815 

4 μὴν σὺ κἄνευ τοῦδε λυπηϑεὶς ἔσει. 
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ποίῳ σὺν ἔργῳ τοῦτ᾽ ἀπειλήσας ἔχεις; 
παίδοιν δυοῖν 6o, τὴν μὲν ἀρτίως ἐγὼ 
ξυναρπάσας ἔπεμψα, τὴν δ᾽ ἄξω τάχα. 

οἴμοι. KP. τάχ᾽ ἕξεις μᾶλλον οἰμώξειν τάδε. 820 

τὴν παῖδ᾽ ἔχεις μου; KP. τήνδε v' οὐ μακροῦ 

χρόνου. 
ἰὼ ξένοι, τί δράσετ᾽; ἦ προδώσετε, 
κοὐκ ἐξελᾶτε τὸν ἀσεβῆ τῆσδε χϑονός; 

χώρει, ξέν᾽, ἔξω ϑᾶσσον" οὔτε γὰρ τὰ νῦν 
δίκαια πράσσεις οὔϑ᾽ ἃ πρόσϑεν εἴργασαι. 825 
ὑμῖν ἂν εἴη τήνδε καιρὸς ἐξάγειν 

ἄκουσαν. εἰ ϑέλουσα μὴ πορεύεται. 

οἴμοι τάλαινα, ποῖ φύγω; ποίαν λάβω 

ϑεῶν ἄρηξιν ἢ βροτῶν; XO. ví δρᾷς, ξένε; 

οὐχ ἅψομαι τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς. 880 
ὦ γῆς ἄνακτες. XO. ὦ ξέν᾽, οὐ δίκαια δρᾷς. 

δίκαια. ΧΟ. πῶς δίκαια; KP. τοὺς ἐμοὺς yc. 
ἰὼ πόλιρ. 

τί δρᾷς, ὦ ξέν᾽; οὐκ ἀφήσεις; τάχ᾽ εἰς βάσανον 
| εἶ χερῶν. 88ὅ 

sipgyov. ΧΟ. σοῦ μὲν οὔ, τάδε ys μωμένου. 
πόλει μαχεῖ γάρ. εἴ τι πημανεῖς ἐμέ. 

οὐκ ἠγόρευον ταῦτ᾽ ἐγώ; ΧΟ, μέϑες χεροῖν 
τὴν παῖδα ϑᾶσσον. ΚΡ. μὴ ᾿πίτασσ᾽ ἃ μὴ 

κρατεῖς. 

χαλᾶν λέγω σοι. KP. σοὶ δ᾽ ἔγωγ᾽ δδοιπορεῖν. 
ΧΟ, »»τρόβαϑ᾽ ὧδε, βᾶτε für, ἔντοποι" 841 

πόλις ἐναίρεται, πόλις ἐμά, σϑένει" πρόβαϑ᾽ 

AN. 

ὧδέ μοι. 

ἀφέλκομαι δύστηνος, ὦ ἕένοι ἕένοι. 
833—843 --- 876—886. 

1 ὃ 

E. Ἶ 
τ 

1 
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ποῦ, τέχνον. εἶ μοι; ΑΝ, πρὸς βίαν πο- 
θξδύομαι. 845 

ὄρεξον, ὦ παῖ, χεῖρας. ΑΝ. ἀλλ᾽ οὐδὲν σϑένω. 

ὑκ ἄξεϑ'᾽ ὑμεῖς; ΟἹ. ὦ τάλας ἐγώ, τάλας. 
οὔκουν ποτ᾽ ἐκ τούτοιν γε μὴ σκήπτροιν ἔτι 
ὁδοιπορήσῃς" ἀλλ᾽ ἐπεὶ νικᾶν ϑέλεις 
πατρίδα τε τὴν σὴν καὶ φίλους, ὑφ᾽ ὧν ἐγὼ 850 
ταχϑεὶς τάδ᾽ ἔρδω, καὶ τύραννος ὧν ὅμως, 

νίκα. χρόνῳ γάρ, οἶδ᾽ ἐγώ, γνώσει τάδε, 

ὁϑούνεχκ᾽ αὐτὸς αὑτὸν οὔτε νῦν καλὰ 

δρᾶς οὔτε πρόσϑεν εἰργάσω βίᾳ φίλων, 

ὀργῇ χάριν δούς, ἥ σ᾽ ἀεὶ λυμαίνεται. 855 
ἐπίσχες αὐτοῦ. ξεῖνε. ΚΡ. μὴ ψαύειν λέγω. 

οὔτοι σ᾽ ἀφήσω, τῷγδέ γ᾽ ἐστερημένος. 
καὶ μεῖζον ἄρα δύσϊον “πόλει τάχα 
δήσεις" ἐφάψομαι yào οὐ ταύταιν sitio 

ἀλλ᾽ ἐς τί τρέψει; KP. τόνδ᾽ ἀπάξο pP 

δεινὸν λέγει. KP. ὧς τοῦτο νῦν πὲπρά uma 4H 

ἣν μή σ᾽ ὃ κραίνων τῆσδε γῆς ἀπειργάϑῃ. 

ὦ φϑέγμ᾽ ἀναιδές, ἦ σὺ γὰρ ψαύσεις ἐμοῦ; 

αὐδῶ σιωπᾶν. ΟἹ. μὴ γὰρ αἵδε δαίμονες 

ϑεῖέν μ᾽ ἄφωνον τῆσδε τῆς ἀρᾶς ἔτι, 865 
3 ὅς μ᾽, ὦ κάκιστε, ψιλὸν ὄμμ᾽ ἀποσπάσας Ow 

πρὸς ὄμμασιν τοῖς πρόσϑεν ἐξοίχει βία. 

τοιγὰρ σέ τ᾽ αὐτὸν καὶ γένος τὸ σὺν ϑεῶν 

ὁ πάντα λεύσσων Ἥλιος δοίη βίον 

τοιοῦτον οἷον κἀμὲ γηρᾶναί ποτε. 870 
ὁρᾶτε ταῦτα, τῆσδε γῆς ἐγχώριοι; 

ὁρῶσι κἀμὲ καὶ σέ, καὶ φρονοῦσ᾽ ὅτι 
ἔργοις πεπονϑὼς ῥήμασίν σ᾽ ἀμύνομαι. 

οὔτοι καϑέξω Ovuóv, ἀλλ᾽ ἄξω βίᾳ 
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κεὶ μοῦνός εἰμι τόνδε καὶ χρόνῳ βραδύς. 8175 
. £0 τάλαο. 

bul- XO. ὅσον λῆμ᾽ ἔχων ἀφίκου, ξέν᾽, εἰ τάδε δοκεῖς τελεῖν. 

δοκῶ. ΧΟ. τάνδ᾽ ἄρ᾽ οὐκέτι νεμῶ πόλιν. 
KP. τοῖς τοι δικαίοις χὠ βραχὺς νικᾷ μέγαν. 880 

OIL ἀκούεϑ' οἷα φϑέγγεται; ΧΟ. τά γ᾽ οὐ τελεῖ 

v2v-v ΚΡ, Ζεύς γ᾽ ἂν εἰδείη, σὺ δ᾽ οὔ. 
NES E οὐχ ὕβρις τάδ᾽; KP. ὕβρις, ἀλλ᾽ ἀνεκτέα. 

ἰὼ πᾶς λεώς. ἰὼ γᾶς πρόμοι., 

όλετε x τάχει, VAM HR Ped , ἐπεὶ πέραν bodas 

E. 2^ οἵδε δή. 885 

νυ. τίς ποϑ' ἡ βοή; τί e LY éx τένος φόβου ποτὲ 

βουϑυτοῦντά μ’ ἀμφὶ βωμὸν qe ἐναλίῳ ϑεῷ 
Jo τοῦδ᾽ ἐπιστάτῃ KoAovob; Aca", ὡς εἰδῶ τὸ πᾶν, 

οὗ χάριν δεῦρ᾽ ἧξα ϑᾶσσον ἢ καϑ' ἡδονὴν 
ποδός. 890 

OL ὦ φίλτατ᾽, ἔγνων γὰρ τὸ προσφώνημά cov, 

πέπονθα δεινὰ τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως. 

ΘΗ. τὰ ποῖα ταῦτα, τίς δ᾽ Ó πημήνας; λέγε. 

OI Κρέων ὅδ᾽, ὃν δέδορκας, οἴχεται τέκνων 

ἀποσπάσας μου τὴν μόνην ξυνωρίδα. 895 
OH. πῶς εἶπας; ΟἹ. oid περ πέπονθ᾽ ἀκήκοας. 

ΘΗ. οὔκουν τις ὡς τάχιστα προσπόλων μολὼν 

πρὸς τούσδε βωμούς, πάντ᾽ ἀναγκάσει λεὼν 
ἄνιππον ἱππότην τὲ ϑυμάτων ἄπο 

νου» σπεύδειν ἀπὸ ῥυτῆρος, ἔνϑα δίστομοι 900 
δ» μάλιστα συμβάλλουσιν ἐμπόρων ὃδοέ, 

ὡς μὴ παρέλθωσ᾽ αἵ κόραι, γέλως δ᾽ ἐγὼ 
ξένῳ γένωμαι τῷδε, χειρωϑεὶς βία. 

ἴϑ᾽, ὡς ἄνωγα, σὺν τάχει. τοῦτον δ᾽ ἐγώ, 
εἶ μὲν δι᾿ ὀργῆς ἧκον, ἧς ὅδ᾽ ἄξιος, 90ὅ 

Mb caded Lied "a0 
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ἄτρωτον οὐ μεϑῆκ᾽ ἂν ἐξ ἐμῆς χερός" 

νῦν δ᾽ οὕσπερ αὐτὸς τοὺς νόμους εἰσῆλϑ'᾽ ἔχων, 
τούτοισι κοὐκ ἄλλοισιν ἁρμοσϑήσεται. 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἔξει τῆσδε τῆς χώρας, πρὶν ἂν 

κείνας ἐναργεῖς δεῦρό μοι στήσῃς yov: 910 
ἐπεὶ δέδρακας οὔτε σοῦ χαταξίως 

οὔϑ᾽ ὧν πέφυκας αὐτὸς οὔτε σῆς χϑονός" 

ὅστις δίκαι᾽ ἀσκοῦσαν εἰσελϑὼν πόλιν 

κἄνευ νόμου κραίνουσαν οὐδέν, εἶτ᾽ ἀφεὶς 

τὰ τῆσδε τῆς γῆς κύριε, ὧδ᾽ ἐπεισπεσὼν 915 
ἄγεις ὃ’ ἃ χρήξεις καὶ Vidas βίᾳ, 

καί μοι πόλιν χκένανδρον ἢ δούλην τινὰ 

ἔδοξας εἶναι κἄμ᾽ ἴσον τῷ μηδενί. vba CAE 
καίτοι σὲ Θῆβαΐί γ᾽ οὐκ duoddetitai κακόν" "Mort 

οὐ yàg φιλοῦσιν ἄνδρας ἐκδίκους τρέφειν, a7 

οὐδ᾽ ἄν σ᾽ ἐπαινέσειαν, εἰ πυϑοίατο 

συλῶντα τἀμὰ καὶ τὰ τῶν ϑεῶν, βία 

ἄγοντα φωτῶν ἀϑλίων ἱκτήρια. 

οὔκουν ἔγωγ᾽ ἂν σῆς ἐπεμβαίνων χϑονός, 

οὐδ᾽ εἰ τὰ πάντων εἶχον ἐνδικώτατα, 925 
ἄνευ ys τοῦ χραίνοντος. ὅστις qv, χϑονὸς 
οὔϑ᾽ εἵλκον οὔτ᾽ ἂν ἦγον, ἀλλ᾽ ἠπιστάμην 
ξένον παρ᾽ ἀστοῖς ὡς διαιτᾶσϑαι χρεών. 

σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐκ οὖσαν αἰσχύνεις πόλιν 
τὴν αὐτὸς αὑτοῦ. καί σ᾽ ὃ πληϑύων χρόνος 930 

γέρονθ᾽ ὁμοῦ τέϑησι καὶ τοῦ νοῦ κενόν. 

εἶπον μὲν οὖν καὶ πρόσϑεν, ἐννέπω δὲ νῦν, 
τὰς παῖδας ὡς τάχιστα δεῦρ᾽ ἄγειν τινά, 
εἶ μὴ μέτοικος τῆσδε τῆς χώρας ϑέλεις. 
εἶναι βίᾳ τε κοὐχ ἑκών" καὶ ταῦτά σοι 935 
τῷ νῷ 9" ὁμοίως κἀπὸ τῆς γλώσσης λέγω. 
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ὁρᾶς ἵν᾽ ἥκεις, ὦ ξέν᾽; ὡς ἀφ᾽ ὧν μὲν εἶ 
φαίνει δίκαιος, δρῶν δ᾽ ἐφευρίδκει κακά. 
ἐγὼ οὔτ᾽ ἄνανδρον τήνδε τὴν πόλιν λέγων, 
ὦ τέκνον Αἰγέως, οὔτ᾽ ἄβουλον, ὡς σὺ φής, 940 
τοὔργον τόδ᾽ ἐξέπραξα, γιγνώσκων δ᾽ ὅτι 

οὐδείς ποτ᾽ αὐτοὺς τῶν ἐμῶν ἂν ἐμπέσοι 
ζῆλος ξυναίμων, ὥστ᾽ ἐμοῦ τρέφειν βίᾳ. 

ἤδη δ᾽ ὀϑούνεχ᾽ ἄνδρα καὶ πατροχτόνον 
κἄναγνον οὐ δεξοίατ᾽, οὐδ᾽ ὅτῳ γάμοι 940 
ξυνόντες ηὑρέϑησαν ἀνόσιοι τέχνων. 

τοιοῦτον αὐτοῖς ΄άρεος εὔβουλον πάγον 

ἐγὼ ξυνήδη χϑόνιον ὄνϑ'᾽, ὃς οὐχ ἐᾷ 

τοιούσδ᾽ ἀλήτας τῇδ᾽ ὁμοῦ ναίειν πόλει" 
ᾧ πίστιν ἴσχων τήνδ᾽ ἐχειρούμην ἄγραν. 950 

καὶ ταῦτ᾽ ἂν οὐχ ἔπρασσον, εἰ μή μοι πικρὰς 

αὐτῷ τ᾽ ἀρὰς ἠρᾶτο καὶ τὠμῷ γένει" 
ἀνθ᾽ ὧν πεπονϑὼς ἠξίουν τάδ᾽ ἀντιδρᾶν. 

ϑυμοῦ γὰρ οὐδὲν γῆράς ἐστιν ἄλλο πλὴν 

ϑανεῖν" ϑανόντων δ᾽ οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται. —955 

πρὸς ταῦτα πράξεις οἷον ἂν ϑέλῃς" ἐπεὶ 
ἐρημία με, κεὶ δίκα ὅμως λέγω, 

σμικρὸν τίϑησι" πρὸς δὲ τὰς πράξεις ὅμως 

καὶ τηλικόσδ᾽ ὧν ἀντιδρᾶν πειράσομαι. 
ὦ λῆμ᾽ ἀναιδές, τοῦ καϑυβρίξειν ÓOoxcig, 960 
πότερον ἐμοῦ γέροντος ἢ σαυτοῦ, τόδε; 

ὕστις φόνους μοι καὶ γάμους καὶ συμφορὰς 

τοῦ σοῦ διῆκας στόματος, ὃς ἐγὼ τάλας 

ijveyxov ἄκων" ϑεοῖς γὰρ ἦν οὕτω φίλον, 

τάχ᾽ ἄν τι μηνίουσιν εἰς γένος πάλαι. 965 

ἐπεὶ καϑ' αὑτόν γ᾽ οὐκ ἂν ἐξεύροις ἐμοὶ 
? cr 

ἁμαρτίας ὄνειδος οὐδέν, ἀνθ᾽ ὅτου 
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τάδ᾽ εἰς ἐμαυτὸν τοὺς ἐμούς 9 ἡμάρτανον. 

ἐπεὶ δίδαξον, εἴ τι ϑέσφατον πατρὶ 

χρησμοῖσιν ἵκνεῖϑ᾽ ὥστε πρὸς παίδων ϑανεῖν., 
πῶς ἂν δικαίως τοῦτ᾽ ὀνειδίξοις ἐμοί, 5:908 

ὃς οὔτε βλάστας πω γενεϑλίους πατρός, 

1 οὐ μητρὸς εἶχον, ἀλλ᾽ ἀγέννητος τότ᾽ 1; 
| εἰ δ᾽ αὖ φανεὶς δύστηνος. ὡς ἐγὼ 'gévqv, 

ἐς χεῖρας ἦλϑον πατρὶ καὶ κατέχτανον, 915 
μηδὲν ξυνιεὶς ὧν ἔδρων εἰς οὔς τ᾽ ἔδρων, 

᾿ πῶς ἂν τό γ᾽ &xov πρᾶγμ᾽ ἂν εἰκότως ψέγοις; 

᾿ μητρὸς δέ, τλῆμον, οὐκ ἐπαισχύνει γάμους 

οὔσης ὁμαίμου σῆς μ᾽ ἀναγκάξων λέγειν, 

οἵους ἐρῶ τάχ᾽" οὐ γὰρ οὖν σιγήσομαι. 980 
| σοῦ γ᾽ εἰς τόδ᾽ ἐξελϑόντος ἀνόσιον στόμα. 

ἔτιχτε γάρ μ᾽ ἔτικτεν, ὥμοι᾽ μοι κακῶν, 
οὐχ εἰδότ᾽ οὐχ εἰδυῖα, καὶ τεκοῦσά με, 

αὑτῆς ὄνειδος παῖδας ἐξέφυσέ μοι. 

ἀλλ᾽ ἕν γὰρ οὖν ἔξοιδα, σὲ μὲν ἕκόντ᾽ ἐμὲ 985 
χείνην τὲ ταῦτα δυσστομεῖν" ἐγὼ δέ νιν 

ἄκων ἔγημα φϑέγγομαί v' ἄκων τάδε. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὔτ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἁλώσομαι κακὸς 
γάμοισιν o09' oU0e αἰὲν ἐμφέρεις σύ μοι 
φόνους πατρῴους ἐξονειδίξων πικρῶς. 990 

ὃν γάρ μ᾽ ἄμειψαι μοῦνον ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ. 
εἴ vie σὲ τὸν δίκαιον αὐτίκ᾽ ἐνθάδε 

κτείνοι παραστάς, πότερα πυνϑάνοι᾽ ἂν εἰ 
πατήρ σ᾽ ὃ καίνων ἢ τίνοι᾽ ἂν só9fog; 

| δοκῶ uév, εἴπερ ξῆν φιλεῖς, τὸν αἴτιον 99ὅ 
i τίνοι᾽ Qv οὐδὲ τοὔνδικον περιβλέποις. 

τοιαῦτα μέντοι καὐτὸς εἰσέβην κακά, 

ϑεῶν ἀγόντων" οἷς ἐγὼ οὐδὲ τὴν πατρὸς 
SoPHOCLES, 13 
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ψυχὴν ἂν οἶμαι ξῶσαν ἀντειπεῖν Eysw. 
σὺ δ᾽, εἶ γὰρ οὐ δίκαιος, ἀλλ᾽ ἅπαν καλὸν 1000 

λέγειν νομίξων ῥητὸν ἄρρητόν τ᾽ ἔπος, 

τοιαῦτ᾽ ὀνειδίζεις ue τῶνδ᾽ ἐναντίον. 
καί ὅοι τὸ Θησέως ὄνομα ϑωπεῦσαι καλόν, 

καὶ τὰς Oves, ὡς κατῴκηνται καλῶς" 
x&9' ὧδ᾽ ἐπαινῶν πολλὰ τοῦδ᾽ ἐχλανϑάνει, 1005 
ὁϑούνεχ᾽ εἴ τις γῆ ϑεοὺς ἐπίσταται 

τιμαῖς σεβίξειν, ἦδε τοῦϑ᾽ ὑπερφέρει" 
ἀφ᾽ ἧς σὺ χλέψας τὸν ἱχέτην γέροντ᾽ ἐμὲ 
αὐτόν τ᾽ ἐχειροῦ τὰς κόρας τ᾽ οἴχει λαβών. 

ἀνθ᾽ ὧν ἐγὼ νῦν τάσδε τὰς ϑεὰς ἐμοὶ 1010 

καλῶν ἱκνοῦμαι καὶ κατασκήπτω λιταῖς 

ἐλϑεῖν ἀρωγοὺς ξυμμάχους 9', ἵν᾽ ἐχμάϑῃς 
oiov ὑπ᾽ ἀνδρῶν ἥδε φρουρεῖται πόλις. 

ὁ ξεῖνος, ὦναξ, χρηστός" αἱ δὲ συμφοραὶ 
αὐτοῦ πανώλεις, ἄξιαι δ᾽ ἀμυναϑεῖν. 1015 
ἅλις λόγων, ὡς οἱ uiv ἐξηρπασμένοι 

σπεύδουσιν, ἡμεῖς δ᾽ οἱ παϑόντες ἕσταμεν. 

τί δῆτ᾽ ἀμαυρῷ φωτὶ προστάσδεις ποεῖν; 

ὁδοῦ κατάρχειν τῆς ἐχεῖ, πομπὸν δέ μὲ 

χωρεῖν, ἵν᾽, εἰ μὲν ἐν τόποισι τοῖσδ᾽ ἔχεις 1020 
τὰς παῖδας, ἡμῶν αὐτὸς ἐχδείξῃς ἕνέ; 

εἰ δ᾽ ἐγχρατεῖς φεύγουσιν, οὐδὲν δεῖ πονεῖν" 

ἄλλοι γὰρ οἱ σπεύδοντες, OUG οὐ μή ποτε 

χώρας φυγόντες τῆσδ᾽ ἐπεύξωνται ϑεοῖρ. 
ἀλλ᾽ ἐξυφηγοῦ" γνῶϑι δ᾽ ὡς ἔχων ἔχει 1025 

καί σ᾽ εἷλε ϑηρῶνϑ᾽ ἡ τύχη" và γὰρ δόλῳ 
τῷ μὴ δικαίῳ κτήματ᾽ οὐχὶ σῴζξεται. 

xoUx ἄλλον ἕξεις εἰς τάδ᾽" ὡς ἔξοιδά δε 

οὐ ψιλὸν οὐδ᾽ ἄσκευον ἐς τοσήνδ᾽ ὕβριν 
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ἥκοντα τόλμης τῆς παρεστώσης τανῦν, 1080 

ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτῳ σὺ πιστὸς Ov ἔδρας τάδε. 

ἃ δεῖ uw ἀϑρῆσαι, μηδὲ τήνδε τὴν πόλιν 

ἑνὸς ποῆσαι φωτὸς ἀσϑενεστέραν. 

νοεῖς τὶ τούτων, ἢ μάτην τὰ νῦν τέ GO, 

δοκεῖ λελέχϑαι χὥτε ταῦτ᾽ ἐμηχανῶ; 1035 
οὐδὲν σὺ μεμπτὸν ἐνθάδ᾽ ὧν ἐρεῖς ἐμοί" 

οἴκοι δὲ χἠμεῖς εἰσόμεσϑ᾽ ἃ χρὴ ποεῖν. 

χωρῶν ἀπείλει νῦν" σὺ δ᾽ ἡμίν, Οἰδίπους, 
ἕκηλος αὐτοῦ μίμνε, πιστωϑεὶς ὅτι, 

ἣν μὴ ϑάνω ᾽γὼ πρόσϑεν, οὐχὶ παύσομαι 1040 

πρὶν ἄν δε τῶν σῶν κύριον στήσω τέκνων. 

ὔναιο,. Θησεῦ, τοῦ ve γενναίου χάριν 

καὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς ἐνδίκου προμηϑίας. 
εἴην ὅϑι δαΐων 

ἀνδρῶν τάχ᾽ ἐπιστροφαὶ 1045 
τὸν χαλκοβόαν "Agr 

ui&ovew, ἢ πρὸς Πυϑίαις 

ἢ λαμπάσιν ἀκταῖς. 
οὗ πότνιαι σεμνὰ τυϑηνοῦνται τέλη 1060 
ϑνατοῖσιν, ὧν καὶ χρυσέα 
κλὴς ἐπὶ γλώσσα βέβακε προσπόλων Εὐμολπιδᾶν" 

ἔνϑ᾽ οἶμαι τὸν ἐγρεμάχαν 
Θησέα καὶ τὰς διστόλους 1055 
ἀδμῆτας ἀδελφὰς 

αὐτάρκει τάχ᾽ ἐμμίξειν βοᾷ 

τούσδ᾽ ἀνὰ χώρους" 
jj που τὸν ἐφέσπερον 

πέτρας νιφάδος πελῶσ᾽ 1060 

Οἰάτιδος ἐκ νομοῦ e$ ΝΜ 

1044—1058 — 1059— 1073. 
13* 
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πώλοισιν ἢ ῥιμφαρμάτοις 

φεύγοντες ἁμίλλαις. 

ἁλώσεται" δεινὸς ὃ προσχώρων "Age, 1065 

δεινὰ δὲ Θησειδᾶν ἀκμά. 
πᾶς γὰρ ἀστράπτει χαλινός, πᾶσα δ᾽ δρμᾶται 

κατὰ 

ἀμπυκτήρι᾽ 4 9v- 
ἄμβασις, οἱ τὰν ἱππίαν 1070 

τιμῶσιν Ag vav 

καὶ τὸν πόντιον γαιάοχον 

“Ῥέας φίλον vióv. 

ἔρδουσ᾽ ἢ μέλλουσιν; ὡς 1014 

nouus τί μοι 

γνώμα τάχ᾽ ἐνδώσειν €T». 0€ Iv 

τᾶν δεινὰ τλασᾶν, δεινὰ δ᾽ εὑρουσᾶν πρὸς αὖ- 

ϑαίμων πάϑη. 

τελεῖ τελεῖ Ζεύς τι κατ᾽ ἅμαρ" 
9 , y m ? , μάντις εἴμ᾽ ἐσϑλῶν ἀγώνων. 1080 
εἶθ᾽ ἀελλαία ταχύρρωστος πελειὰς 

αἰϑερίας νεφέλας ᾿«ὐρϑοιμι τῶνδ᾽ ἀγώνων 

σασα τοὐμὸν ὄμμα. 

a py στ dd) T- 
παντόπτα Y πόροις 

γᾶς τᾶσδε δαμούχοις 

σϑένει ᾽πινικείω τὸν εὔαγρον τελειῶσαι λόχον. 

σεμνά τε παῖς Παλλὰς ᾿4ϑάνα. 1090 

καὶ τὸν ἀγρευτὰν ᾿Δπόλλω 

καὶ κασιγνήταν πυχνοστίκτων ὀπαδὸν 

ὠκυπόδων ἐλάφων στέργω διπλᾶς ἀρωγὰφ 

μολεῖν γᾷ τᾷδε καὶ πολίταις. 1096. 

1074— 1084 — 1088 ---1098. 
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ὦ ξεῖν᾽ ἀλῆτα, τῷ σκοπῷ uiv ovx ἐρεῖς 
ὡς ψευδόμαντιφρ᾽ τὰς κόρας γὰρ εἰσορῶ 

τάσδ᾽ ἄσσον αὖϑις ὧδε προσπολουμένας. 
OIL . ποῦ ποῦ; τί φής; πῶς εἶπας; AN. ὦ πάτερ πάτερ, 

wand. Me; τίς ἂν ϑεῶν σοι τόνδ᾽ ἄριστον ἄνδρ᾽ ἰδεῖν 1100 
ENIeT δοίη, ; τὸν ἡμᾶς δεῦρο προσπέμψαντά σοι: 

ΟἹ. ὦ τέκνον, ἦ πάρεστον; ΑΝ, αἵδε γὰρ χέρες 

Θησέως ἔσωσαν φιλτάτων τ᾽ ὀπαόνων. 

Ol. προσέλϑετ᾽, ὦ παῖ, πατρὶ καὶ τὸ μηδαμὰ 
ἐλπισϑὲν ἥξειν σῶμα βαστάσαι δότε. 110ὅ 

ΑΝ. αἰτεῖς ἃ vedo σὺν πόϑῳ γὰρ T7 χάρις. 
ΟΙ. ποῦ δῆτα. ποῦ στον; AN. αἵδ᾽ ὁμοῦ πελάξομεν. 

- , ——— COO LIPPE Pte m CP e MINIS 0^. PEN RCNH 

Ol. ὦ gíAvav ἔρνη. AN. τῷ τεκόντι πᾶν φίλον. 

ΟἹ. ὦ σκῆπτρα φωτός. AN. δυσμόρου ys δύσμορα. 

OL ἔχω τὰ φίλτατ᾽ , οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἂν πανάϑλιος 1110 
ϑανὼν ἂν εἴην σφῷν παρεστώσαιν ἐμοί. 

53. ἐρείσατ᾽, ὦ παῖ, πλευρὸν ἀμφιδέξιον 
Ἵ : 
: ἐμφύντε τῷ φύσαντι, κἀναπαύσατον 
$ «ὦ , / ^ 7 , 

; τοῦ πρόσϑ' ἐρήμου τοῦδε δυστήνου πλάνου. 

i καί μοι τὰ πραχϑέντ᾽ εἴπαϑ' ὡς βράχιστ᾽, ἐπεὶ 
, ταῖς τηλικαῖσδε σμικρὸς ἐξαρκεῖ λόγος. 1116 

AN. ὅδ᾽ £69" ὁ σώσας" τοῦδε χρὴ κλύειν, πάτερ, 
καὶ σοί τε τοὔργον τοῦτ᾽ ἐμοί τ᾽ ἔσται βραχύ. 

ΟἹ. ὦ ξεῖνε, μὴ ϑαύμαξε, πρὸς τὸ λιπαρὲς 
τέκν᾽ εἰ φανέντ᾽ ἄελπτα μηκύνω λόγον. 1120 
ἐπίσταμαι γὰρ τήνδε τὴν ἐς τάσδε μοι 

τέρψιν παρ᾽ ἄλλου μηδενὸς πεφασμένην᾽ 

σὺ γάρ νιν ἐξέσωσας, οὐκ ἄλλος βροτῶν. 

καί σοι ϑεοὶ πόροιεν ὡς ἐγὼ ϑέλω, 
αὐτῷ τε καὶ γῇ τῇδ᾽". ἐπεὶ «τό γ᾽ εὐσεβὲς 115ῦ 
μόνοις παρ᾽ ὑμῖν ηὗρον ἀνθρώπων ἐγὼ 

: Qa. e^ qom I—————UtLes Le ut bush 

dye C yit prt 
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καὶ τοὐπιεικὲς καὶ τὸ μὴ ψευδοστομεῖν. 
εἰδὼς δ᾽ ἀμύνω τοῖσδε τοῖς λόγοις τάδε" 

ἔχω γὰρ Gyo διὰ σὲ κοὐκ ἄλλον βροτῶν. 

καί μοι χέρ᾽, ὦναξ, δεξιὰν ὕὄρεξον, ὡς 1180 
ψαύσω φιλήσω τ᾽, εἰ ϑέμις, τὸ σὸν κάρα. 

καίτοι τί φωνῶ; πῶς δ᾽ ἂν ἔρνος Αἰγέως 

ϑιγεῖν ϑελήσαιμ᾽ ἀνδρός, ᾧ τίρ οὐκ ἔνι 
κηλὶς κακῶν ξύνοικος; οὐκ ἔγωγέ σε, 

οὐδ᾽ οὖν ἐάσω" τοῖς γὰρ ἐμπείροις βροτῶν 1135 
μόνοις οἷόν τε συνταλαιπωρεῖν τάδε. 

σὺ δ᾽ αὐτόϑεν μοι χαῖρε καὶ τὰ λοιπά μου 

μέλου δικαίως, ὥσπερ ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 

οὔτ᾽ εἴ τι μῆκος τῶν λόγων ἔϑου πλέον, 

TÉXVOLOL τέρφθεὶς τοῖσδε. ϑαυμάσας ἔχω, 1140 

οὔτ᾽ εἰ πρὸ τοὐμοῦ προύλαβες τὰ τῶνδ᾽ ἔπη. 
[βάρος γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ἐκ τούτων ἔχει. 

οὐ γὰρ λόγοισι τὸν βίον σπουδάξομεν 

λαμπρὸν ποεῖσϑαι μᾶλλον ἢ τοῖς δρωμένοις. 

δείκνυμι δ᾽. ὧν γὰρ ὥμοσ᾽ οὐκ ἐψευσάμην 1145 
οὐδέν σε. πρέσβυ" τάσδε γὰρ πάρειμ᾽ ἄγων 
ξώσας. ἀκραιφνεῖς τῶν κατηπειλημένων. τὰ 

χὥπως μὲν ἁγὼν ἡρέϑη, τί δεῖ μάτην qt o 

κομπεῖν. & γ᾽ εἴσει καὐτὸς ἐκ ταύταιν ξυνών; Ta. 

λόγος δ᾽ ὃς ἐμπέπτωκεν ἀρτίως ἐμοὶ 1150 

στείχοντι δεῦρο, συμβαλοῦ γνώμην, ἐπεὶ 

σμικρὸς μὲν εἰπεῖν, ἄξιος δὲ ϑαυμάσαι" 

πρᾶγος δ᾽ ἀτίξειν οὐδὲν ἄνθρωπον χρεών. 

τί δ᾽ ἔστι, τέχνον Αἰγέως; δίδασκέ us. 

ὡς μὴ εἰδότ᾽ αὐτὸν μηδὲν ὧν σὺ πυνϑάνει. 1155 
φασίν τιν᾽ ἡμῖν ἄνδρα, σοὶ μὲν ἔμπολιν 

οὐκ ὄντα, συγγενῆ δέ, προσπεσόντα πῶς 

er 
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βωμῷ καϑῆσϑαι τῷ Ποσειδῶνος, παρ᾽ ὦ 

ϑύων £xvgov, ἡνίχ᾽ ὡρμώμην ἐγώ. 

ποδαπόν; τί προσχρήξοντα τῷ ϑακήματι; 1100 

οὐκ οἶδα πλὴν ἕν᾽ σοῦ γάρ. ὡς λέγουσί μοι. 

βραχύν τιν᾽ αἰτεῖ μῦϑον οὐκ ὄγκου πλέων. 

ποῖόν τιν᾽; οὐ γὰρ ἥδ᾽ ἔδρα σμικροῦ λόγου. 
σοὶ φασὶν αὐτὸν ἐς λόγους ἐλϑεῖν μολόντ᾽ "4 
αἰτεῖν ἀπελϑεῖν τ᾽ ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ᾽ ὁδοῦ. 1105 

τίς δῆτ᾽ ἂν εἴη τήνδ᾽ ὁ προσϑακῶν ἕδραν; 

ὅρα κατ᾽ "4oyoc εἴ τις ὑμὶν ἐγγενὴς 
ἔσϑ'᾽. ὅστις ἄν σου τοῦτο προσχρήζοι τυχεῖν. 

ὦ φίλτατ᾽. ἴσχε σ᾽ οὗπερ εἶ. OH. τέ δ᾽ ἔστι σοι; 
μή μου δεηϑῇς. ΘΗ. πράγματος ποίου; λέγε. 1110 
ἔξοιδ᾽ ἀκούων τῶνδ᾽ ὅς ἐσϑ᾽ ὃ προστάτης. 
καὶ τίς ποτ᾽ ἐστὶν ὅν γ᾽ ἐγὼ ψέξαιμί τι; 

παῖς οὑμός, ὦναξ, στυγνός, οὗ λόγων ἐγὼ 

ἄλγιστ᾽ ἂν ἀνδρῶν ἐξανασχοίμην κλύων. 
τί δ᾽; οὐκ ἀκούειν ἔστι καὶ μὴ δρᾶν ἃ μὴ 11τῦ 
χρήξεις; τί σοι τοῦτ᾽ ἐστὶ λυπηρὸν κλύειν; 

ἔχϑιστον, ὦναξ, φϑέγμα τοῦϑ᾽ ἥκει πατρί" 
καὶ μή μ᾽ ἀνάγχῃ προσβάλῃς τάδ᾽ εἰκαϑεῖν. 

ἀλλ᾽ εἰ τὸ ϑάκημ᾽ ἐξαναγκάζξει, σκόπει 
μή σοι πρόνοι᾽ ἦ τοῦ ϑεοῦ φυλακτέα. ! 1 
πάτερ, πιϑοῦ μοι. κεί νέα παραινέσω. y, Mv 

9^ do ἀκ 

LS dud 

ὧν 
τῶν 

τὸν ἄνδρ᾽ ἔασον τόνδε τῇ 9" αὑτοῦ φρενὶ ὑπ᾿ 
χάρυν παρασχεῖν τῷ ϑεῷ 9' ἃ βούλεται. 

καὶ νῶν ὕπεικε τὸν κασίγνητον μολεῖν. 

οὐ γάρ δε, ϑάρσει, πρὸς βίαν παρασπάσει 1185 
γνώμης. ἃ μή σοι συμφέροντα λέξεται. 

λόγων δ᾽ ἀκοῦσαι τίς βλάβη; τά τοι κακῶς 
ηὑρημέν᾽ ἔργα τῷ λόγῳ μηνύεται. ri at 

s F 
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ἔφυσας αὐτόν: ὥστε μηδὲ δρῶντά σε 

τὰ τῶν κακίστων δυσσεβέστατ᾽, ὦ πάτερ, 1190 
ϑέμις σέ γ᾽ εἶναι κεῖνὸν ἀντιδρᾶν κακῶο. 
ἀλλ᾽ ἔασον" εἰσὶ χἀτέροις γοναὶ κακαὶ 
καὶ ϑυμὸς ὀξύς. ἀλλὰ νουϑετούμενοι 

φίλων ἐπῳδαῖς ἐξεπάδονται φύσιν. 

σὺ δ᾽ εἰς ἐκεῖνα, μὴ τὰ vOv, ἀποσκόπεε 1196 

πατρῷα καὶ μητρῷα zuo" ἅπαϑες" 

κἂν κεῖνα λεύσσῃς. οἶδ᾽ ἐγώ. γνώσει κακοῦ 
ϑυμοῦ τελευτὴν ὡς κακὴ προσγίγνεται. 

ἔχεις γὰρ οὐχὶ βαιὰ τἀνθυμήματα, 

τῶν σῶν ἀδέρχτων ὀμμάτων τητώμενος. 1200 

ἀλλ᾽ ἡμὶν εἶκε" λιπαρεῖν γὰρ οὐ καλὸν 
δίκαια προσχρήζουσιν, οὐδ᾽ αὐτὸν μὲν εὖ 
πάσχειν, παϑόντα δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑαι τίνειν. 
τέκνον. βαρεῖαν ἡδονὴν νικᾶτέ μὲ 

λέγοντες" ἔστω δ᾽ οὖν ὅπως ὑμῖν φίλον. 1506 
μόνον, ξέν᾽, εἴπερ κεῖνος ὧδ᾽ ἐλεύσεται, 
μηδεὶς κρατείτω τῆς ἐμῆς ψυχῆς ποτε. 

ἅπαξ τὰ τοιαῦτ᾽, οὐχὶ δὶς χρήξω κλύειν, 

ὦ πρέσβυ. κομπεῖν δ᾽ οὐχὶ βούλομαι" σὺ δ᾽ ὧν 
σῶς ἴσϑ'᾽. ἐάν msg κἀμέ τις σώξῃ ϑεῶν. 1210 

ὅστις τοῦ πλέονος μέρους χρήζει τοῦ μετρίου 

παρεὶς 

ξώειν,. δκαιοσύναν φυλάσσων 

ἐν ἐμοὶ κατάδηλος ἔσται. 

ἐπεὲ πολλὰ μὲν αἱ μακραὶ ἁμέραν κατέϑεν- 

το δὴ 1215 

λύπας ἐγγυτέρω, τὰ τέρποντα δ᾽ οὐκ ἂν ἴδοις 

ὅπου. 

1211—1224 — 1225 —1238. 

x 

CT ETS TT πΣν,. Y TSRY 
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ὅταις quo ἐς πλέον πέσῃ ; 

τοῦ θέλοντος. ὃ ὃ ἐπίκουρος ἰσοτέλεστος, 1220 

"Aujog ὅτε μοῖρ᾽ ἀνυμέναιος ἀνὰ ! 
ἄλυρος ἄχορος ἀναπέφηνε, 53. f. πων Go ae 

ϑάνατος ἐς τελευτάν. 

μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον" τὸ δ᾽, ἐπεὶ 
φανῇ. 1225 

βῆναι κεῖϑεν ὅϑεν msg ἥκει. 

πολὺ δεύτερον, ὡς τάχιστα. 
ὡς εὖτ᾽ ἂν τὸ νέον παρῇ κούφας ἀφροσύνας 

φέρον. 1280 

τίς πλαγὰ πολύμοχϑος ἔξω; τίς οὐ καμάτων 
ἔνι: 

φϑόνος. στάσεις. ἔρις. μάχαι 

καὶ φόνοι" τό τε κατάμεμπτον ἐπιλέλογχεξ 1985 

πύματον ἀκρατὲς ἀπροσόμιλον 

γῆρας ἄφιλον. ἵνα πρόπαντα 

κακὰ κακῶν ξυνοικεῖ. 

ἐν à τλάμων ὅδ᾽, οὐκ ἐγὼ μόνος. 

πάντοϑεν βόρειος ὥς τις 1249 

ἀκτὰ [κυματοπλὴξ χειμερία κλονεῖται, 

Ge χαὶ τόνδε κατ᾽ ἄκρας 
δευναὶ κυματοαγεῖς toot 

ται κλονέουσιν ἀεὶ ξυνοῦσαι, bevi^ i ud | 
«t μὲν ἀπ᾽ ἀελίου δυσμᾶν, vb rre oa 
«v δ᾽ ἀνατέλλοντος. 0Awc 855“. 

«t δ᾽ ἀνὰ μέσσαν ἀκτῖν᾽. Ao. edi 

ct δ᾽ ἐννυχιᾶν ἀπὸ Quxüv. 
καὶ μὴν ὅδ᾽ ἡμῖν. ὡς ἔοικεν, ὁ ξένος 

ἀνδρῶν ys μοῦνος. ὦ πάτερ. δι᾽ ὄμματος 19250 

ἀστακτὶ λείβων δάκρυον ὧδ᾽ ὁδοιπορεῖ. 
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τίς οὗτος; ΑΝ. ὅνπερ καὶ πάλαι κατείχομεν 
γνώμῃ. πάρεστι δεῦρο Πολυνείκης ὅδε. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 
γίμοι, τί δράσω; πότερα τἀμαυτοῦ κακὰ 

πρόσϑεν δακρύσω. παῖδες, ἢ τὰ τοῦδ᾽ δρῶν 1255 
πατρὸς γέροντος; ὃν ξένης ἐπὶ χϑονὸς 

σὺν σφῷν ἐφηύρηκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐχβεβλημένον 

ἐσθῆτι σὺν τοιᾷδε, τῆς ὁ δυσφιλὴς 

γέρων γέροντι συγκατῴκηκεν πίνος 

πλευρὰν μαραίνων, κρατὶ δ᾽ ὀμματοστερεῖ 1260 
κόμη δι᾽ αὔρας ἀκτένιστος ἄσσεται" 

ἀδελφὰ δ᾽, ὡς ἔοικε, τούτοισιν φορεῖ 

τὰ τῆς ταλαίνης νηδύος ϑρεπτήρια. 
ἁγὼ πανώλης ὄψ᾽ ἄγαν ἐκμανϑάνω" 

καὶ μαρτυρῶ κάκιστος ἀνθρώπων τροφαῖς 1265 

ταῖς σαῖσιν ἥκειν" τἀμὰ μὴ ᾿ξ ἄλλων πύϑῃ. 

ἀλλ᾽ ἔστι γὰρ καὶ Ζηνὶ σύνϑακος ϑρόνων 
«Αἰδὼς ἐπ᾽ ἔργοις πᾶσι, καὶ πρὸς σοί, πάτερ, 

παρασταϑήτω" τῶν γὰρ ἡμαρτημένων 

ἄκη μέν ἐστι, προσφορὰ δ᾽ οὐκ ἔστ᾽ ἔτι. 1510 

τί σιγᾷς; 
φώνησον, ὦ πάτερ, τι" μή μ᾽ ἀποστραφῆς. 
οὐδ᾽ ἀνταμείβει μ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀτιμάσας 

πέμψεις ἄναυδος. οὐδ᾽ ἃ μηνίεις φράσας: 

ὦ σπέρματ᾽ ἀνδρὸς τοῦδ᾽, ἐμαὶ δ᾽ ὁμαίμονες. 1216 
πειράσατ᾽ ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε κινῆσαι πατρὸς 

τὸ δυσπρόσοιστον κἀπροσήγορον στόμα, 

ὡς μή μ᾽ ἄτιμον, τοῦ ϑεοῦ ys προστάτην, 

οὕτως ἀφῇ μὲ μηδὲν ἀντειπὼν ἔπορ. 
λέγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, αὐτὸς ὧν χρείᾳ πάρει" 1380 
τὰ πολλὰ γάρ τοι ῥήματ᾽ ἣ τέρψαντά τι 
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ἢ δυσχεράναντ᾽ ἢ κατοικτίσαντά πως, 

παρέσχε φωνὴν τοῖς ἀφωνήτοις τινά. 

ἀλλ᾽ ἐξερῶ" καλῶς γὰρ ἐξηγεῖ σύ μοι’ 
πρῶτον μὲν αὐτὸν τὸν ϑεὸν ποιούμενος 1285 
ἀρωγόν, ἔνϑεν μ᾽ ὧδ᾽ ἀνέστησεν uoAsi" 
ὃ τῆσδε τῆς γῆς κοίρανος, διδοὺς ἐμοὶ 

λέξαι v' ἀκοῦσαί τ᾽ ἀσφαλεῖ σὺν ἐξόδῳ. 

καὶ ταῦτ᾽ ἀφ᾽ ὑμῶν, ὦ ξένοι, βουλήσομαι 

καὶ ταῖνδ᾽ ἀδελφαῖν καὶ πατρὸς κυρεῖν ἐμοί. 1290 

ἃ δ᾽ ἦλθον, ἤδη σοι ϑέλω λέξαι. πάτερ. 
γῆς ἐκ πατρῴας ἐξελήλαμαι φυγάς, 

τοῖς σοῖς πανάρχοις οὕνεκ᾽ ἐνθακεῖν ϑρόνοις 

γονῇ πεφυκὼς ἠξίουν γεραίτερος. 
ἀνθ᾽ ὧν w ᾿Ετεοχλῆς, ὧν φύσει νεώτερος, 1295 

γῆς ἐξέωσεν, οὔτε νικήσας λόγῳ 

οὔτ᾽ εἰς ἔλεγχον χειρὸς οὐδ᾽ ἔργου μολών, 

πόλιν δὲ πείσας. ὧν ἐγὼ μάλιστα μὲν 
τὴν σὴν. ἐρινὺν αἰτίαν εἶναι λέγω" 
ἔπειτα κἀπὸ μάντεων ταύτῃ κλύω. 1800 

ἐπεὶ γὰρ ἦλϑον "Aoyos ἐξ τὸ Ζωρικόν, 
λαβὼν Ἄδραστον πενϑερὸν ξυνωμότας 

ἔστησ᾽ ἐμαυτῷ γῆς ὅσοιπερ ᾿Ζπίας | 

πρῶτοι καλοῦνται καὶ τετίμηνται δόρει, 

ὅπως τὸν ἑπτάλογχον ἐς Θήβας στόλον 1305 

ξὺν τοῖσδ᾽ ἀγείρας ἢ ϑάνοιμι πανδίκως 

ἢ τοὺς τάδ᾽ ἐχπράξαντας ἐκβάλοιμι γῆς. 

εἶεν" τί δῆτα νῦν ἀφιγμένος κυρῶ; 
σοὶ προστροπαίους. ὦ πάτερ, λιτὰς ἔχων 
αὐτός τ᾿ ἐμαυτοῦ ξυμμάχων τε τῶν ἐμῶν, 1810 

ot νῦν σὺν ἑπτὰ τάξεσιν σὺν ἕπτά τε 

λόγχαις τὸ Θήβης πεδίον ἀμφεστᾶσι πᾶν" 

Kp. ek 227 bts mam 
VONEVTA Me Gui T Ma 
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οἷος δορυσσοῦς ᾿“μφιάρεως, τὰ πρῶτα μὲν 

δόρει κρατύνων, πρῶτα δ᾽ οἰωνῶν ὁδοῖρ᾽ 
ὁ δεύτερος δ᾽ Αἰτωλὸς Οἰνέως τόκος 1315 

Τυδεύς" τρίτος δ᾽ ᾿Ετέοκλος, ᾿Ζ4ργεῖος γεγώς" 

τέταρτον ᾿ππομέδοντ᾽ ἀπέστειλεν πατὴρ 
Ταλαός" ὃ πέμπτος δ᾽ εὔχεται κατασκαφῇ 
Καπανεὺς τὸ Θήβης ἄστυ δῃώσειν πυρί" 

ἕκτος δὲ Παρϑενοπαῖος ᾿Δρκὰς ὕρνυται, 1820 
ἐπώνυμος τῆς πρόσϑεν ἀδμήτης χρόνῳ 

μητρὸς λοχευϑείς, πιστὸς ᾿Δταλάντης γόνος" 

ἐγὼ δὲ σός, xci μὴ σός. ἀλλὰ τοῦ κακοῦ 
πότμου φυτευϑείς, δός γέ τοι καλούμενος. 

ἄγω τὸν "Aoyove ἄφοβον ἐς Θήβας στρατόν. 1325 

οἵ σ᾽ ἀντὶ παίδων τῶνδε καὶ ψυχῆς. πάτερ, 

ἱκετεύομεν ξύμπαντες ἐξαιτούμενοι 

μῆνιν βαρεῖαν εἰκαϑεῖν δρμωμένῳ 

τῷδ᾽ ἀνδοὶ τοὐμοῦ πρὸς κασιγνήτου τίσιν, 

ὅς μ᾽ ἐξέωσε κἀπεσύλησεν πάτρας. 1880 
εἰ γάρ τι πιστόν ἐστιν ἐκ χρηστηρίων, 

οἷς ἂν σὺ προσϑῇ,. τοῖσδ᾽ ἔφασκ᾽ εἶναι κράτος. 
πρός νύν 6c κρηνῶν καὶ ϑεῶν ὁμογνίων 

αἰτῶ πιϑέσϑαι καὶ παρεικαϑεῖν, ἐπεὶ 

πτωχοὶ μὲν ἡμεῖς καὶ ξένοι, ξένος δὲ σύ" 1335 
ἄλλους δὲ ϑωπεύοντες οἰκοῦμεν σύ τε 

κἀγώ, τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξειληχότες. 

ὁ δ᾽ ἐν δόμοις τύραννος, ὦ τάλας ἐγώ, 
κοινῇ x«9' ἡμῶν ἐγγελῶν ἁβρύνεται" 

ὅν, εἰ σὺ τὐμῇ ξυμπαραστήσει φρενί, 1840 
βραχεῖ σὺν ὄγκῳ καὶ χρόνῳ διασκεδῶ. 

ὥστ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσι σοῖς στήσω 6' ἄγων, 

στήσω δ᾽ ἐμαυτόν, κεῖνον ἐχβαλὼν βία. 
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x«i ταῦτα σοῦ uiv ξυνϑέλοντος ἔστι μοι 
κομπεῖν, ἄνευ σοῦ δ᾽ οὐδὲ σωϑῆναι σϑένω. 1345 

τὸν ἄνδρα τοῦ πέμψαντος sivsx , Οἰδίπους. 

εἰπὼν ὁποῖα ξύμφορ᾽ ἔχπεμψαι πάλιν. 
ἀλλ᾽ εἰ μέν, ἄνδρες. τῆσδε δημοῦχος χϑονὸς 

μὴ ᾿᾽τύγχαν᾽ αὐτὸν δεῦρο προσπέμψας ἐμοὶ 
Θησεύς. δικαιῶν ὥστ᾽ ἐμοῦ κλύειν λόγους, 1350 
οὔ τἄν zov ὀμφῆς τῆς ἐμῆς ἐπήσϑετο" 

νῦν δ᾽ ἀξιωϑεὶς εἶσι κἀκούσας γ᾽ ἐμοῦ 

τοιαῦϑ᾽ ἃ τὸν τοῦδ᾽ οὔ ποτ᾽ εὐφρανεῖ βίον" 
ὅς γ᾽, ὦ κάκιστε, σκῆπτρα καὶ ϑρόνους ἔχων, 

ἃ νῦν ὁ σὸς ξύναιμος ἐν Θήβαις ἔχει. 1355 

τὸν αὐτὸς αὑτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπήλασας 

κἄϑηκας ἄπολιν καὶ στολὰς ταύτας φορεῖν. Q 0^4 

ἃς νῦν δακρύεις εἰσορῶν, ὅτ᾽ ἐν πόνῳ 
ταὐτῷ βεβηκὼς τυγχάνεις κακῶν ἐμοί. 

οὐ χλαυτὰ δ᾽ ἐστίν. ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οἰστέα 1860 
τάδ᾽, ξωσπερ ἂν £O, σοῦ φονέως μεμνημένος" 
σὺ γάρ μὲ μόχϑῳ τῷδ᾽ ἔϑηκας ἔντροφον, 

σύ u' ἐξέωσας. ἐκ σέϑεν δ᾽ ἀλώμενος 

ἄλλους ἐπαιτῶ τὸν xo9' ἡμέραν βίον. 

εἰ δ᾽ ἐξέφυσα τάσδε μὴ ᾿μαυτῷ τροφοὺξῤ 1865 
τὰς παῖδας. ἦ vüv οὐκ Qv t$, τὸ σὸν μέρορ᾽ 

νῦν δ᾽ αἵδε uw ἐχσῴξουσιν, αἵδ᾽ ἐμαὶ τροφοί, 
αἵδ᾽ ἄνδρες, οὐ γυναῖκες, εἰς τὸ συμπονεῖν' 

ὑμεῖς δ᾽ ἀπ᾿ ἄλλου κοὐχ ἐμοῦ πεφύκατον. 

τοιγάρ σ᾽ ὃ δαίμων εἰσορᾷ μὲν οὔ ví mc 13170 
ὡς αὐτίχ᾽, εἴπερ οἵδε κινοῦνται λόχοι 
πρὸς ἄστυ Θήβης. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως πόλιν 

κείνην ἐρεέίψεις, ἀλλὰ πρόσϑεν αἵματι ! 
πεσεῖ μιανϑεὶς χὠ σύναιμος ἐξ ἴσου. 
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τοιάσδ᾽ ἀρὰς σφῷν πρόσϑε v' ἐξανῆκ᾽ ἐγὼ 1315 
νῦν v' ἀνακαλοῦμαι ξυμμάχους ἐλϑεῖν ἐμοί, 

ἵν᾽ ἀξιῶτον τοὺς φυτεύσαντας σέβειν 

καὶ μὴ ᾿ξατιμάξητον, εἰ τυφλοῦ πατρὸς 
τοιώδ᾽ ἐφύτην᾽ αἵδε γὰρ τάδ᾽ οὐκ ἔδρων. 
τοιγὰρ τὸ σὸν ϑάκημα καὶ τοὺς σοὺς ϑρόνους 

κρατοῦσιν, εἴπερ ἐστὶν ἣ παλαίφατος 1381 

ΖΔίκη ξύνεδρος Ζηνὸς ἀρχαίοις νόμοις. 

σὺ δ᾽ ἔρρ᾽ ἀπόπτυστός τε κἀπάτωρ ἐμοῦ, 
κακῶν κάκιστε, τάσδε συλλαβὼν ἀράς. 

ἅς 6o. καλοῦμαι. μήτε γῆς ἐμφυλίου 1385 
δόρει κρατῆσαι μήτε νοστῆσαί ποτε 

τὸ κοῖλον "Aoyog, ἀλλὰ συγγενεῖ χερὶ 

ϑανεῖν κτανεῖν 9' ὑφ᾽ οὗπερ ἐξελήλασαι. 
τοιαῦτ᾽ ἀρῶμαι καὶ καλῶ τὸ Ταρτάρου 
στυγνὸν πατρῷον ἔρεβος, ὥς σ᾽ ἀποικίσῃ,. 1390 
καλῶ δὲ τάσδε δαίμονας, καλῶ δ᾽ "Apu 
τὸν σφῶν τὸ δεινὸν μῖσος ἐμβεβληκότα. 

καὶ ταῦτ᾽ ἀκούσας στεῖχε, κἀξάγγελλ᾽ ἰὼν 

καὶ πᾶσι Καδμείοισι τοῖς σαυτοῦ 9' ἅμα 
πιστοῖσι συμμάχοισιν, οὕνεκ᾽ Οἰδίπους 1395 
τοιαῦτ᾽ ἔνειμε παισὶ τοῖς αὑτοῦ γέρα. 
Πολύνεικες, οὔτε ταῖς παρελθούσαις ὁδοῖς 

ξυνήδομαί σοι, νῦν v' ἴϑ᾽ ὡς τάχος πάλιν. 

οἴμοι χκελεύϑου τῆς τ᾽ ἐμῆς δυσπραξίας, 
οἴμοι δ᾽ ἑταίρων" οἷον ἄρ᾽ ὁδοῦ τέλος 1400 
"Aoyove ἀφωρμήϑημεν, ὦ τάλας ἐγώ, 
τοιοῦτον οἷον οὐδὲ φωνῆσαί τινι 
ἔξεσϑ᾽ ἑταίρων. οὐδ᾽ ἀποστρέψαι πάλιν, 
ἀλλ᾽ ὄντ᾽ ἄναυδον τῇδε συγκῦρσαι τύχῃ. 
5 ὦ τοῦδ᾽ ὅμαιμοι παῖδες. ἀλλ᾽ ὑμεῖς, ἐπεὶ 1405 
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τὰ σκληρὰ πατρὸς κλύετε τοῦδ᾽ ἀρωμένου. 
μή τοί μὲ πρὸς ϑεῶν σφώ y', ἐὰν αἱ τοῦδ᾽ ἀραὶ 
πατρὸς τελῶνται xe τις ὑμὶν ἐς δόμους 

νόστος γένηται, μή μ᾽’ ἀτιμάσητέ γε, ὮΝ ὦ 

ἀλλ᾽ ἐν τάφοισι ϑέσϑε κἀν χτερίσμασιν" ΚΞ ΧΩ 

καὶ σφῶν ὁ νῦν ἔπαινος. ὃν κομίζετον 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οἷς πονεῖτον, οὐκ ἐλάσσονα 
ἔτ᾽ ἄλλον οἴσει τῆς ἐμῆς ὑπουργίας. 
Πολύνεικες. ἱκετεύω δὲ πεισϑῆναί τί μοι. 

ὦ φιλτάτη τὸ ποῖον ᾿Αντιγόνη; λέγε. 1415 
στρέψαν στράτευμ᾽ ἐς oyog ὡς τάχιστά ye, 

καὶ μὴ σέ τ᾽ αὐτὸν x«i πόλιν διεργάσῃ. 
ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε πῶς γὰρ αὖϑις ἂν πάλιν 

στράτευμ᾽ ἄγοιμι ταυτόν, εἰσάπαξ τρέσας; 
τί δ᾽ αὖϑις, ὦ παῖ, δεῖ σε ϑυμοῦσϑαι; τί σοι 
πάτραν καταθκάψαντι κέρδος ἔρχεται: 1421 

αἰσχρὸν τὸ φεύγειν καὶ τὸ πρεσβεύοντ᾽ ἐμὲ 
οὕτω γελᾶσϑαι τοῦ κασιγνήτου πάρα. 

ὁρᾷς τὰ τοῦδ᾽ οὖν (e ἐς ὀρϑὸν ἐχφέρει 

μαντεύμαϑ', ὃς σφῶν ϑάνατον ἐξ ἀμφοῖν ϑροεῖ; 

χρήξει γάρ᾽ ἡμῖν δ᾽ οὐχὶ συγχωρητέα. 1428 

οἴμοι τάλαινα" τίς δὲ τολμήσει κλύων 

τὰ τοῦδ᾽ ἕπεσϑαι τἀνδρός, οἷ᾽ ἐθέσπισεν; 

οὐκ ἀγγελοῦμεν φλαῦρ᾽ ἐπεὶ στρατηλάτου 

χρηστοῦ τὰ κρείσσω μηδὲ τἀνδεᾶ λέγειν. 1480 
οὕτως ἄρ᾽, ὦ παῖ, ταῦτά σοι δεδογμένα; 

καὶ μή w' ἐπίσχῃς γ᾽ ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν ἥδ᾽ ὁδὸς 
ἔσται μέλουσα δύσποτμός τε καὶ κακὴ 

πρὸς τοῦδε πατρὸς τῶν τε τοῦδ᾽ ἐρινύων" 
σφῶν δ᾽ εὖ διδοίη Ζεύς, τάδ᾽ εἰ τελεῖτέ μοι 1435 
[ϑανόντ᾽, ἐπεὶ οὔ μοι ξῶντί γ᾽ αὖϑις ἕξετον]. 
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μέϑεσϑε δ᾽ ἤδη χαίρετόν τ᾽" οὐ γάρ μ᾽ ἔτι 
βλέποντ᾽ ἐσόψεσϑ᾽ αὖϑις. AN. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

μή τοί μ᾽ ὀδύρου. AN. καὶ τίρ ἄν σ᾽ δρμώμενον 
48 προῦπτον "Aiüqv οὐ καταστένοι, κάσι; 1440 

e( χρή, ϑανοῦμαι. ΑΝ, μὴ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἐμοὶ 

πιϑοῦ. 

wi πεῖϑ᾽ ἃ μὴ δεῖ. AN. δυστάλαινά τἄρ᾽ ἐγώ, 
εἴ σου στερηϑῶ. IIO. ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ δαίμονι 
καὶ τῇδε φῦναι χἀτέρᾳ. σφὼ δ᾽ οὖν ἐγὼ 
ϑεοῖς ἀρῶμαι μή ποτ᾽ ἀντῆσαι κακῶν" 1445 
ἀνάξιαι γὰρ πᾶσίν ἐστε δυστυχεῖν. 

νέα τάδε νεόϑεν ἦλϑέ μοι 
νέα βαρύποτμα κακὰ παρ᾽ ἀλαοῦ ξένου, 

εἴ τι μοῖρα μὴ κιγχάνει. 1450 

μάτην yàg οὐδὲν Quia Sep Ao φράσαι. 

ὁρᾷ ὁρᾷ ταῦτ᾽ ἀεὶ χρόνος. ἐπεὶ μὲν ἕτερα, 

τὰ δὲ παρ᾽ ἧμαρ αὖϑις αὔξων ἄνω. 1455 

ἔχτυπεν αἰϑήρ, ὦ Ζεῦ. 
ὦ τέκνα τέχνα, πῶς ἄν, εἴ τις ἔντοποξ, 

τὸν πάντ᾽ ἄριστον δεῦρο Θησέα πόροι: 

πάτερ, τί δ᾽ ἐστὶ τἀξίωμ᾽ ἐφ᾽ ᾧ καλεῖς; 
Ze πτερωτὸς ἥδε μ᾽ αὐτίκ᾽ ἄξεται 1460 

βροντὴ πρὸς “Ζιδην" ἀλλὰ πέμψαϑ'᾽ ὡς τάχος. 

ἴδε μάλα μέγας ἐρείπεται 

κτύπος ἄφατος ὅδε διόβολος᾽ ἐς δ᾽ ἄκραν 

δεῖμ᾽ ὑπῆλϑε κρατὸς φόβαν. 1465 - 
ἔπτηξα ϑυμόν" ὀρανία γὰρ ἀστραπὴ φλέγει πάλιν. 

τί μὰν ἀφήσει τέλος; δέδια δ᾽" οὐ γὰρ ἅλιον 

ἀφορμᾷ ποτ΄, οὐκ ἄνευ ξυμφορᾶς. 1410 
ὦ μέγας αἰϑήρ, ὦ Ζεῦ. 

1447—1456 — 1462—1471. 
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ὦ παῖδες, ἥκει vOÓ ἐπ’ ἀνδρὶ ϑέσφατος 
βίου τελευτὴ κοὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἀποστροφή. 
πῶς οἶσϑα; τῷ δὲ συμβαλὼν ἔχεις, πάτερ; 
καλῶς κάτοιδ᾽" ἀλλ᾽ ὡς τάχιστά μοι μολὼν 141ῦ 
ἄνακτα χώρας τῆσδέ τις πορευσάτω. 

ἔα ἔα, ἰδοὺ μάλ᾽ αὖϑις ἀμφίσταται διαπρύ- 
σιος ὄὅτοβος. 

ἵλαος, ὦ δαίμων, ἵλαος, εἴ τι γᾷ 1480 

ματέρι τυγχάνεις ἀφεγγὲς φέρων. 

ἐναισίου δὲ σοῦ τύχοιμι. μηδ᾽ ἄλαστον ἄνδρ᾽ ἰδὼν 

ἀκερδῆ χάριν μετάσχοιμί πως. Ζεῦ ἄνα, σοὶ. 

φωνῶ. 1485 

ἄρ᾽ ἐγγὺς ἁνήρ; ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἐμψύχου, τέκνα, 
κιχήσεταί μου καὶ κατορϑοῦντος φρένα; 

τί δ᾽ ἂν ϑέλοις τὸ πιστὸν ἐμφῦναι φρενί; 

ἀνθ᾽ ὧν ἔπασχον εὖ, τελεσφόρον χάριν 
δοῦναί σφιν, ἥνπερ τυγχάνων ὑπεσχόμην. 1490 

ἰὼ ἰὼ παῖ, βᾶϑι B&9',----- εἴτ᾽ ἄκρον ἐπὶ 

γύαλον 
ἐναλίῳ Ποσειδαονίῳ ϑεῷ 
βούϑυτον ἑστίαν ἁγίζων. (xoi. 1496 
ὁ γὰρ ξένος es καὶ πόλισμα καὶ φίλους ἐπαξιοῖ 

δικαίαν χάριν παρασχεῖν παϑών. σπεῦσον, ἄισσ᾽, 
ὦναξ. 

τίς αὖ παρ᾽ ὑμῶν κοινὸς ἠχεῖται κτύπος. 1500 
σαφὴς μὲν ἀστῶν, ἐμφανὴς δὲ τοῦ ξένου; 
μή τις Zug κεραυνὸς ἤ τις ὀμβρία 

χάλαξ᾽ ἐπιρράξασα; πάντα γὰρ ϑεοῦ 

τοιαῦτα χειμάξοντος εἰκάσαι πάρα. 

ἄναξ, ποϑοῦντι προυφάνης, καί σοι ϑεῶν — 1505 

1471 —1485—1491-—1499. 
SoPHOCLES. 14 
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τύχην τις ἐσϑλὴν τῆσδ᾽ ἔϑηκε τῆς ὁδοῦ. 

τί δ᾽ ἐστίν. ὦ παῖ otov, νέορτον αὖ; ἡ 
ῥοπὴ βίου uo καί σ᾽ ἅπερ ξυνήνεσα 

ϑέλω πόλιν τε τήνδε μὴ ψεύσας ϑανεῖν. ! 

τῷ δ᾽ ἐχπέπεισαι τοῦ μόρου τεχμηρίῳ: 1610 
αὐτοὶ ϑεοὶ κήρυκες ἀγγέλλουσί μοι, 

ψεύδοντες οὐδὲν σῆμα τῶν προκειμένων. 
πῶς εἶπας, ὦ γεραιέ, δηλοῦσϑαι τάδε; 
αἷ πολλὰ βρονταὶ διατελεῖς τὰ πολλά τε 
στράψαντα χειρὸς τῆς ἀνικήτου βέλη. 1515 

πείϑεις u&' πολλὰ γάρ σε ϑεσπίξζονθ᾽ δρῶ 

xov ψευδόφημα᾽ χὥῶ τι χρὴ ποιεῖν λέγε. 

ἐγὼ διδάξω. τέκνον Αἰγέως. ἅ σοι ὁ 

γήρως ἄλυπα τῇδε κείσεται πόλει. 

χῶρον μὲν αὐτὸς αὐτίκ᾽ ἐξηγήσομαι, ΄. 1520 
ἄϑικτος ἡγητῆρος, οὗ μὲ yo?» ϑανεῖν. 
τοῦτον δὲ φράξε μή ποτ᾽ ἀνϑρώπων τινί, 
μήϑ᾽ οὗ κέκευϑε μήτ᾽ ἐν οἷς κεῖται τόποις". 
ὥς σοι πρὸ πολλῶν ἀσπίδων ἀλκὴν ὅδὲ 

δορός v' ἐπακτοῦ γειτονῶν ἀεὶ τιϑῇ. 1525 
ἃ δ᾽ ἐξάγιστα μηδὲ κινεῖται λόγῳ, 

αὐτὸς μαϑήσει, κεῖσ᾽ ὅταν μόλῃς uóvog* 
ὡς οὔτ᾽ ἂν ἀστῶν τῶνδ᾽ ἂν ἐξείποιμί τῷ 
οὔτ᾽ ἂν τέκνοισι τοῖς ἐμοῖς, στέργων ὅμως. 

ἀλλ᾽ αὐτὸς αἰεὶ cbe, χῶταν εἰς τέλος - 1530 

τοῦ ξῆν &guxvi, τῷ προφερτάτῳ γόνῳ 

σήμαιν᾽. ὃ δ᾽ αἰεὶ τὠπιόντι δεικνύτω. 

χοὔτως ἀδῇον τήνδ᾽ ἐνοικήσεις πόλιν 

σπαρτῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν" αἱ δὲ μυρίαι πόλεις. | 
κἂν εὖ τις οἰκῇ, ῥαδίως καϑύβρισαν. 1586 
ϑεοὶ γὰρ εὖ μέν, ὀψὲ δ᾽ εἰσορῶσ᾽, ὅταν ἢ 
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τὰ ϑεῖ᾽ ἀφείς τις εἰς τὸ μαίνεσϑαι τραπῇ᾽ 

ὃ μὴ σύ, τέκνον Αἰγέως, βούλου παϑεῖν. 

τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰδότ᾽ ἐκδιδάφκομεν. 
χῶρον δ᾽, ἐπείγει γάρ μὲ τοὐκ ϑεοῦ παρόν, 1540 

στείχωμεν ἤδη μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐντρεπώμεϑα. 

ὦ παῖδες, ὧδ᾽ ἕπεσϑ᾽" ἐγὼ γὰρ ἡγεμὼν 
σφῶν αὖ πέφασμαι καινός, ὥσπερ σφὼ πατρί. 

χωρεῖτε καὶ μὴ ψαύετ᾽. ἀλλ᾽ ἐᾶτέ ue 

αὐτὸν τὸν ἱερὸν τύμβον ἐξευρεῖν. ἵνα 1646 
uoto ἀνδρὶ τῷδε τῇδε κρυφϑῆναι χϑονί. 

τῇδ᾽ ὧδε, τῇδε βᾶτε᾽ τῇδε γάρ μ᾽ ἄγει 
Ἑρμῆς ὃ πομπὸς ἥ τε νερτέρα ϑεός. 

ὦ φῶς ἀφεγγές, πρόσϑε πού zov ἦσϑ᾽ ἐμόν, 
νῦν δ᾽ ἔσχατόν σου τοὐμὸν ἅπτεται δέμας. i550 

ἤδη γὰρ ἕρπω τὸν τελευταῖον βίον 

κρύψων παρ᾽ “Ἣιδην. ἀλλά, φίλτατε ξένων, 
αὐτός τε χώρα 9' ἥδε πρόσπολοί vs σοὶ 

εὐδαίμονες γένοισϑε, κἀπ᾽ εὐπραξίᾳ 
μέμνησϑέ μου ϑανόντος εὐτυχεῖς ἀεί, 1555 
εἰ θέμις ἐστί μοι τὰν ἀφανῆ 950v ἦν 

xol σὲ λιταῖς σεβίζειν, 

ἐννυχίων ἄναξ 

«Αἰδωνεῦ Αἰδωνεῦ. λίσσωμαι 1060 
ἐπιπόνῳ μήτ᾽ ἐπὶ βαρυαχεῖ v 
ξένον ἐξανύσαι 

μόρῳ τὸν παγκευϑῆ κάτω 

νεχρῶν πλάχα καὶ Στύγιον δόμον. 

πολλῶν γὰρ ἀνταλλαγὰν 1565 
πημάτων (xvovuévov 

πάλιν Gge δαίμων δίκαιος αὔξοι. 

1556—1567 — 1568—1578. 

| 14* 
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ὦ χϑόνιαι ϑεαὶ σῶμά τ’ ἀμαιμάκου 1568 
ϑηρός, ὃν ἐν πύλαισι ; 
ταῖσι πολυξένοις 1670 
εὐνᾶσϑαι κνυζεῖσϑαί τ᾽ ἐξ ἄντρων 

ἀδάματον φύλακα παρ᾽ ᾿4 δα 

λόγος αἰὲν ἔχει" 

ὅν, ὦ Γᾶς παῖ καὶ Ταρτάρου, 

κατεύχομαι ἐν καϑαρῷ βῆναι 1575 
ὁρμωμένῳ νερτέρας 

τῷ ξένῳ νεκρῶν πλάκας" 

σέ τοι κικλήσκω τὸν αἰένυπνον. 

ATTEAOZ. 

ἄνδρες πολῖται. ξυντομωτάτως uiv ἂν 

τύχοιμι λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα" 1680 

ἃ δ᾽ ἦν τὰ πραχϑέντ᾽, οὔϑ᾽ ὁ μῦϑος ἐν βραχεῖ 
φράσαι πάρεστιν οὔτε τἄργ᾽ ὅσ᾽ ἦν ἐκεῖ. 

ὄλωλε γὰρ δύστηνος; AT. ὡς λελοιπότα 
κεῖνον τὸν ἀεὶ βίοτον ἐξεπίστασο. 

πῶς; ρα ϑείᾳ κἀπόνῳ τάλας τύχῃ; 1585 
ταῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη κἀποϑαυμάσαι πρέπον. 
ὡς μὲν γὰρ ἐνθένδ᾽ εἷρπε, καὶ σύ που παρὼν 
ἔξοισϑ'᾽, ὑφηγητῆρος οὐδενὸς φίλων, 

ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγούμενος. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀφῖκτο τὸν καταρράχτην ὀδὸν 1690 
χαλκοῖς βάϑροισι γῆϑεν ἐρριξζωμένον, 

ἔστη κελεύϑων ἐν πολυσχίστων μιᾷ, 

κοίλου πέλας κρατῆρος, οὗ τὰ Θησέως 

Περίϑου ve κεῖται πίστ᾽ ἀεὶ ξυνϑήματα" 
ἀφ᾽ οὗ μέσος στὰς τοῦ τε Θορικίου πέτρου 1595 
κοίλης τ᾽ ἀχέρδου κἀπὸ λαΐνου τάφου, 

mM tw m 
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χαϑέζετ᾽" εἶτ᾽ ἔλυσε δυσπινεῖς στολάς. 
κἄπειτ᾽ ἀύσας παῖδας ἠνώγει ῥυτῶν 

ὑδάτων ἐνεγκεῖν λουτρὰ καὶ χοάς ποϑεν᾽ 

τὼ δ᾽ εὐχλόου Ζ΄ήμητρος εἰς προσόψιον 1600 

πάγον μολοῦσαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πατρὶ - 
ταχεῖ ᾽πόρευσαν σὺν χρόνῳ, λουτροῖς τέ viv 

ἐσθῆτί τ’ ἐξήσκησαν T νομίζεται. 
ἐπεὶ δὲ πάνϑ᾽ ὅσ᾽ εἶπ᾽ ἔδρων πρὸς ἡδονὴν 
κοὐκ ἦν ἔτ᾽ οὐδὲν ἀργὸν ὧν ἐφίετο, 1605 
χτύπησε uiv Ζεὺς χϑόνιος. αἵ δὲ παρϑένοι 

ῥίγησαν., ὡς ἤκουσαν" ἐς δὲ γούνατα 

πατρὸς πεσοῦσαι ᾽κλαιον οὐδ᾽ ἀνίεσαν 
στέρνων ἀραγμοὺς οὐδὲ παμμήκεις γόους. 

ὃ δ᾽ ὡς ἀκούει φϑόγγον ἐξαίφνης πικρόν, 1610 
πτύξας ἐπ᾽ αὐταῖς χεῖρας εἶπεν" ὦ τέκνα, 

οὐχ ἔστ᾽ ἔϑ᾽ ὑμῖν τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα πατήρ. 
ὕλωλε γὰρ δὴ πάντα τἀμά, κοὐκέτι 

τὴν δυσπόνητον ξξετ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ τροφήν᾽ 

σκληρὰν μέν, οἶδα, παῖδες: ἀλλ᾽ ἕν γὰρ 

μόνον 1615 

τὰ πάντα λύει ταῦτ᾽ ἔπος μοχϑήματα. 

τὸ γὰρ φιλεῖν οὐκ ἔστιν ἐξ ὅτου πλέον 

ἢ τοῦδε τἀνδρὸς ἔσχεϑ᾽, οὗ τητώμεναι 

τὸ λοιπὸν ἤδη τὸν βίον διάξετον. 

τοιαῦτ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἀμφικείμενοι 1620 
λύγδην ἔκλαιον πάντες. ὡς δὲ πρὸς τέλος 

γόων ἀφίκοντ᾽ οὐδ᾽ ἔτ᾽ ὠρώρει βοή, 
ἦν μὲν σιωπή; φϑέγμα δ᾽ ἐξαίφνης τινὸς 
ϑώυξεν αὐτόν. ὥστε πάντας ὀρϑίας 

στῆσαν φόβῳ δείσαντας ἐξαίφνης τρίχας 1625 

[καλεῖ yàg αὐτὸν πολλὰ πολλαχῇ 966g] 
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ὦ οὗτος οὗτος, Οἰδίπους. τί μέλλομεν 
χωρεῖν; πάλαι δὴ τἀπὸ σοῦ βραδύνεται. 

ὃ δ᾽ ὡς ἐπήσϑετ᾽ ἐκ ϑεοῦ καλούμενος, 

αὐδᾷ μολεῖν οὗ γῆς ἄνακτα Θησέα. 1080 

κἀπεὶ προσῆλϑεν, εἶπεν" ὦ φίλον χάρα, 
δός μοι χερὸς σῆς πίστιν ἀρχαίαν τέκνοις, 

ὑμεῖς τε. παῖδες, τῷδε" καὶ καταίνεσον 

μήποτε προδώσειν τάσδ᾽ ἕχών. τελεῖν δ᾽ ὅσ᾽ ἂν 
μέλλῃς φρονῶν εὖ ξυμφέροντ᾽ αὐταῖς ἀεί. 10635 
ὃ δ᾽, ὡς ἀνὴρ γενναῖος. οὐκ ὄκνου μέτα 

κατήνεσεν τάδ᾽ ὅρκιος δράσειν ξένῳ.  ' 

ὅπως δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασεν, εὐθὺς Οἰδίπους 

ψαύσας ἀμαυραῖς χερσὶν ὧν παίδων λέγει" 
ὦ παῖδε, τλάσας χρὴ τὸ γενναῖον φρενὴ 1640 
χωρεῖν τόπων ἐκ τῶνδε. μηδ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 
λεύσσειν δικαιοῦν μηδὲ φωνούντων κλύειν. 

ἀλλ᾽ ξρπεϑ᾽ ὡς τάχιστα" πλὴν ὃ κύριος 

Θησεὺς παρέστω μανϑάνων τὰ δρώμενα. 

τοσαῦτα φωνήσαντος εἰσηκούσαμεν 1645 

ξύμπαντες" ἀστακτὶ δὲ σὺν ταῖς παρϑένοις 
στένοντες ὡμαρτοῦμεν. ὡς δ᾽ ἀπήλθομεν, 

χρόνῳ βραχεῖ στραφέντες ἐξαπείδομεν 

τὸν ἄνδρα τὸν μὲν οὐδαμοῦ παρόντ᾽ ἔτι, 

ἄνακτα δ᾽ αὐτὸν ὀμμάτων ἐπίσκιον 1650 

χεῖρ᾽ ἀντέχοντα κρατός, ὡς δεινοῦ τινος 

φόβου φανέντος οὐδ᾽ ἀνασχετοῦ βλέπειν. 
ἔπειτα μέντοι βαιὸν οὐδὲ σὺν χρόνῳ 
δρῶμεν αὐτὸν γῆν τε προσκυνοῦνϑ᾽ ἅμα 

καὶ τὸν ϑεῶν Ὄλυμπον ἐν ταὐτῷ λόγῳ. 1055 
μόρῳ δ᾽ ὁποίῳ κεῖνος ὥλετ᾽, οὐδ᾽ ἂν εἷς 
ϑνητῶν φράσειε, πλὴν τὸ Θησέως κάρα. 
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οὐ γάρ ttg αὐτὸν οὔτε πυρφόρος ϑεοῦ 
κεραυνὸς ἐξέπραξεν οὔτε ποντία 

ϑύελλα κινηϑεῖσα τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ, 1660 
ἀλλ᾽ ἤ τιρ ἐκ ϑεῶν πομπὸς ἢ τὸ νερτέρων δα 

εὔνουν διαστὰν γῆς ἀλύπητον βάϑρον. 

ἁνὴρ γὰρ οὐ στεναχτὸς οὐδὲ σὺν νόσοις 
ἀλγεινὸς ἐξεπέμπετ᾽, ἀλλ᾽ εἴ τις βροτῶν 

ϑαυμαστός. εἰ δὲ μὴ δοκῶ φρονῶν λέγειν, 1665 

οὐκ ἂν παρείμην οἷσι μὴ δοκῶ φρονεῖν. 

ποῦ δ᾽ αἵ vs παῖδες qoi προπέμψαντες φίλων; 
αἵδ᾽ οὐχ ἕκάς᾽ γόων γὰρ οὐκ ἀσήμονες 
φϑόγγοι σφε σημαίνουσι δεῦρ᾽ δρμωμένας. 

αἰαῖ, ἔστυν ἔστι νῶν δὴ 1670 

οὐ τὸ μέν, ἄλλο δὲ wá, πατρὸς ἔμφυτον 

ἄλαστον αἷμα δυσμόροιν στενάζειν, 
ὥτινε τὸν πολὺν 

ἄλλοτε μὲν πόνον ἔμπεδον εἴχομεν, 
ἐν πυμάτῳ δ᾽ ἀλόγιστα παροίσομεν 1675 
ἰδόντε καὶ παϑόντε. 

τί δ᾽ ἔστιν; ΑΝ. ἔστιν μὲν εἰκάσαι, φίλοι. 

βέβηκεν; ΑΝ. ὡς μάλιστ᾽ ἂν ἐν πόϑῳ λάβοις. 
τί γάρ; ὅτῳ μήτ᾽ Ἄρης 

ἱψήτε πόντος &vvréxvQotv, 1680 
ἄσκοποι δὲ πλάκες ἔμαρψαν 

ἐν ἀφανεῖ τινι μόρῳ φερόμενον. 

τάλαινα" νῷν δ᾽ ὀλεϑρία 

νὺξ ἐπ’ ὄμμασιν βέβακε. 

πῶς γὰρ ij τιν᾽ ἀπίαν 1685 
γᾶν ἢ πόντιον κλύδων᾽ ἀλώμεναι, βίου δύσοι- 

στον ἕξομεν τροφάν; 
1670—1687 — 1697 —1714. 
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οὐ κάτοιδα. κατά μὲ φόνιος 1688 
᾿Δέδας ἕλοι πατρὶ 
τάλαιναν, ὡς ἔμοιγ᾽ ὁ μέλλων βίος οὐ βιωτός. 1690 
ὦ διδύμα τέκνων ἀρίστα, 
τὸ φέρον ἔκ ϑεοῦ καλῶς 

μηδὲν ἄγαν φλέγεσϑον. οὔ τοι κατάμεμπτ᾽ 

ἀπέσβη. 1695 
πόϑος καὶ κακῶν ἄρ᾽ ἦν τις. 1097 

καὶ γὰρ ὃ μηδαμὰ δὴ τὸ φίλον, φίλον, 

ὁπότε ys καὶ τὸν ἐν χεροῖν κατεῖχον. 
ὦ πάτερ. ὦ φίλος. 1100 
kj 
ὦ τὸν ἀεὶ κατὰ γᾶς σκότον siu£vog* 

οὐδὲ γὰρ ὧν ἀφίλητος ἐμοί ποτε 
καὶ τᾷδε μὴ κυρήσῃς. 

ἔπραξεν; ΑΝ, ἔπραξεν οἷον ἤϑελεν. 
τὸ ποῖον; ΑΝ, ἃς ἔχρῃξε γᾶς ἐπὶ ξένας 1106 
ἔϑανε" κοίταν δ᾽ ἔχει 

νέρϑεν εὐσκίαστον αἰέν, 
οὐδὲ πένϑος ἔλιπ᾽ ἄκλαυτον. 

ἀνὰ γὰρ ὄμμα δε τόδ᾽, ὦ πάτερ, ἐμὸν 

στένει δακρῦον, οὐδ᾽ ἔχω 1710 
πῶς μὲ χρὴ τὸ σὸν τάλαιναν 

ἀφανέδαι τόσον ἄχος. 

£-2v-v2v-vZ. ἔρημος ἔϑανες ὧδέ μοι. 
ὦ τάλαινα, τίς ἄρα μὲ πότμος 1715 
ὡς ἄρ τῶι ὡς 

ἐπαμμένει σέ τ᾽, ὦ φίλα, τὰς πατρὸς ὧδ᾽ ἐρήμας; 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὀλβίως γ᾽ ἔλυσεν 1120 
τὸ τέλος, ὦ φίλαι, βίου, 
λήγετε τοῦδ᾽ ἄχους" κακῶν γὰρ δυσάλωτος οὐδείς. 

1688—1696 — 1715 —1723. 
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πάλιν, φίλα, συϑῶμεν. 12. ὡς τί ῥέξομεν; 

ἵμερος ἔχει μὲ ΙΣ. τίέρ, 

τὰν χϑόνιον ἑστίαν ἰδεῖν 

τίνος; ΑΝ. πατρός. τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ϑέμις δὲ πῶς τάδ᾽ ἐστί; μῶν 
οὐχ ὁρᾶς; ΑΝ. τέ τόδ᾽ ἐπέπληξας: 
καὶ vó0 , ὡς ΑΝ. ví τόδε μάλ᾽ αὖϑις; 
ἄταφος ἔπιτνε δίχα τὲ παντός. 

ἄγε us, καὶ τότ᾽ ἐπενάριξον. 

αἰαῖ, δυστάλαινα, πῇ δῆτ᾽ 

αὖϑις ὧδ᾽ ἔρημος ἄπορος 

αἰῶνα τλάμον᾽ ἕξω; 

211 

1724 

1730 

1735 

φίλαι. τρέσητε μηδέν. ΑΝ. ἀλλὰ ποῖ φύγω; 

καὶ πάρος ἀπέφυγε ΑΝ. τί; 
τὰ σφῷν τὸ μὴ πίτνειν. κακῶς. 

φρονῶ. ΧΟ. τέ δῆϑ' ὅπερ νοεῖς; 
ὅπως μολούμεϑ᾽ ἐς δόμους 
οὐκ ἔχω. ΧΟ. μηδέ γε μάτευε. 

μόγος ἔχει. ΧΟ, καὶ πάρος ἐπεῖχε. 

τοτὲ μὲν ἄπορα, τοτὲ δ᾽ ὕπερϑεν. 

μέγ᾽ ἄρα πέλαγος ἐλαχέἕέτην τι. 

ναὶ ναί. ΧΟ. ξύμφημι καὐτός. 

αἰαῖ, ποῖ μόλωμεν, ὦ Ζεῦ; 
ἐλπίδων γὰρ ἐς τίν᾽ ἔτι με 
δαίμων τανῦν γ᾽ ἐλαύνει; 
παύετε ϑρήνων, παῖδες" ἐν οἷς γὰρ 

χάρις ἡ χϑονία ξύν᾽ ἀπόκειται, 

πενϑεῖν οὐ χρή" νέμεσις γάρ. 

ὦ τέκνον Αἰγέως. προσπίτνομέν cot. 

τίνος, ὦ παῖδες, χρείας ἀνύσαι; 

1724 .---17 8 θ-Ξ1781----1 780, 

1740 

1745 

1750 
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τύμβον ϑέλομεν προσιδεῖν αὐταὶ 

πατρὸς ἡμετέρου. OH. ἀλλ᾽ οὐ ϑεμιτόν. 

πῶς εἶπας, ἄναξ, κοίραν᾽ ᾿4ϑηνῶν; 
ὦ παῖδες, ἀπεῖπεν ἐμοὶ κεῖνος 

μήτε πελάξειν ἐς τούσδε τόπους 

wv ἐπιφωνεῖν μηδένα ϑνητῶν 
ϑήκην ἱεράν, ἣν κεῖνος ἔχει. 

καὶ ταῦτά μ᾽’ ἔφη πράδσδοντα καλῶς 

χώραν ἕξειν αἰὲν ἄλυπον. 
ταῦτ᾽ οὖν ἔκλυεν δαίμων ἡμῶν 
χὠ πάντ᾽ ἀίων Διὸς Ὅρκος. 
ἀλλ᾽ εἰ τάδ᾽ ἔχει κατὰ νοῦν κείνῳ, 

ταῦτ᾽ ἂν ἀπαρκοῖ' Θήβας δ᾽ ἡμᾶς 
τὰς ὠγυγίους πέμψον. ἐάν πὼς 

διακωλύσωμεν ἰόντα φόνον 

τοῖσιν ὁμαίμοις. 

δράσω. καὶ τάδε καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσ᾽ ἂν 
μέλλω πράσσειν πρόσφορά 9' ὑμῖν 

καὶ τῷ κατὰ γῆς, ὃς νέον ἔρρει, 

πρὸς χάριν" οὐ δεῖ μ᾽ ἀποκχάμνειν. 

ἀλλ᾽ ἀποπαύετε μηδ᾽ ἐπὶ πλείω 
ϑρῆνον ἐγείρετε" 

πάντως γὰρ ἔχει τάδε κῦρορ. 

LI 

1760 

1765 

1710 

1715 
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᾿'Δντιγόνη παρὰ τὴν πρόσταξιν τῆς πόλεως ϑάψασα τὸν 
Πολυνείκην ἐφωράϑη . καὶ εἰς μνημεῖον κατάγειον ἐντεϑεῖσα 

παρὰ τοῦ Κρέοντος ἀνήρηται" ἐφ᾽ q καὶ Αἵμων δυσπαϑήσας 
διὰ τὸν εἰς αὐτὴν ἔρωτα ξίφει ἑαυτὸν διεχειρίσατο. ἐπὶ δὲ 
τῷ τούτου ϑανάτῳ καὶ ἡ μήτηρ Εὐρυδίκη ἑαυτὴν ἀνεῖλε. 

Κεῖται ἡ μυϑοποιία καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν ᾿Δντιγόνῃ" 
πλὴν ἐκεῖ φωραϑεῖσα μετὰ τοῦ “Αἔἴἵμονος δίδοται πρὸς γάμου 
κοινωνίαν καὶ τέκνον τίκτει τὸν Μαίονα. 

Ἢ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Θήβαις ταῖς 
Βοιωτικαῖς" ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ ἐπιχωρίων γερόντων᾽ 
προλογίζει δὲ ἡ ̓ Δντιγόνη" ὑπόκειται δὲ τὰ πράγματα ἐπὶ 
τῶν Κρέοντος βασιλείων. τὸ δὲ κεφάλαιόν ἐστι τάφος Πο- 
λυνείκους. ᾿Δντιγόνης ἀναίρεσις, ϑάνατος ἄϊμονος καὶ μόρος 
Εὐρυδίκης τῆς Αἵμονος μητρός. φασὶ δὲ τὸν Σοφοκλέα 
ἠξιῶσϑανι vic ἐν Σάμῳ στρατηγίας εὐδοκιμήσαντα ἐν τῇ 
διδασκαλίᾳ τῆς ᾿Δντιγόνης. λέλεκται δὲ τὸ δρᾶμα τοῦτο 
τριακοστὸν δεύτερον. 

ZAAOTZTIOT. 

Τὸ uiv δρᾶμα τῶν καλλίστων Σοφοκλέους. στασιάζε- 
ται δὲ τὰ περὶ τὴν ἡρωίδα ἱστορούμενα καὶ τὴν ἀδελφὴν 
αὐτῆς ᾿Ισμήνην. ὃ μὲν γὰρ Ἴων ἐν τοῖς διϑυράμβοις κατα- 
πρησϑῆναί φησιν ἀμφοτέρας ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ἥρας ὑπὸ 
“αοδάμαντος τοῦ ᾿Ετεοκλέους" Μίμνερμος δέ φησι τὴν μὲν 

ἸΙσμήνην προσομιλοῦσαν Θεοκλυμένῳ ὑπὸ Τυδέως κατὰ ᾿4ϑηνᾶς 
ἐγκέλευσιν τελευτῆσαι. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐστι τὰ ξένως περὶ τῶν ἡρωίδων ἴστο- 
θούμενα. ἡ μέντοι κοινὴ δόξα σπουδαίας αὐτὰς ὑπείληφεν 
καὶ φιλαδέλφους. δαιμονίως, 1 ἢ καὶ οἵ τῆς τραγῳδίας ποιηταὶ 
ἑπόμενοι, τὰ περὶ αὐτὰς διατέϑεινται. τὸ δὲ δρᾶμα τὴν óvo- 
μασίαν ἔσχεν ἀπὸ τῆς παρεχούσης τὴν ὑπόϑεσιν ᾿᾽Αντιγόνης. 



ὑπόκειται δὲ ἄταφον τὸ σῶμα Πολυνείκους, καὶ ᾿Δντιγόνη 
ϑάπτειν αὐτὸ πειρωμένη παρὰ τοῦ Κρέοντος κωλύεται" φω- 
ραϑεῖσα δὲ αὐτὴ ϑάπτουσα ἀπόλλυται, "iov τε ὃ Κρέον- 
τος ἐρῶν αὐτῆς καὶ ἀφορήτως ἔχων ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ συμφορᾷ 
αὑτὸν διαχειρίξεται" ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἡ μήτηρ Εὐρυδίκη τελευτᾷ 
τὸν βίον ἀγχόνῃ. 

ὙΠΟΘΈΣΙΣ. 

᾿“ποϑανόντα “Ἠολυνείκη ἐν τῷ πρὸς τὸν ἀδελφὸν μο- 
νομαχίῳ Κρέων ἄταφον ἐκβαλὼν κηρύττει μηδένα αὐτὸν 
ϑάπτειν, ϑάνατον τὴν ξημίαν ἀπειλήσας. τοῦτον ᾿Δντιγόνη 
ἡ ἀδελφὴ ϑάπτειν πειρᾶται. καὶ δὴ λαϑοῦσα τοὺς φύλακας 
ἐπιβάλλει χῶμα" οἷς ἐπαπειλεῖ ϑάνατον ὃ Κρέων, εἰ μὴ τὸν 
τοῦτο δράσαντα ἐξεύροιεν. οὗτοι τὴν κόνιν τὴν ἐπιβεβλη- 
μένῃν καϑαίροντες οὐδὲν ἧττον ἐφρούρουν. ἐπελϑοῦσα δὲ ἡ 
᾿Δντιγόνη καὶ γυμνὸν εὑροῦσα τὸν νεκρὸν ἀνοιμώξασα ἑαυτὴν 
εἰσαγγέλλει. ταύτην ὑπὸ τῶν φυλάκων παραδεδομένην Κρέων 
καταδικάζει καὶ ξῶσαν εἰς τύμβον καϑεῖρξεν. ἐπὶ τούτοις 
iuo, ὁ Κρέοντος υἷός, ὃς ἐμνᾶτο αὐτήν, ἀγαναχτήσας 
ἑαυτὸν προσεπισφάζξει τῇ κόρῃ ἀπολομένῃ ἀγχόνῃ. Τειρεσίου 
ταῦτα προϑεσπίσαντος" ἐφ᾽ o λυπηϑεῖσα Εὐρυδίκη. ἡ τοῦ 
Κρέοντος γαμετή, ἑαυτὴν ἀποσφάζξει. καὶ τέλος ϑρηνεῖ Κρέων 
τὸν τοῦ παιδὸς καὶ τῆς γαμετῆς ϑάνατον. 



ANTITONH. 
'&, xowóv αὐτάδελφον ἸΙσμήνης κάρα, 
ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κακῶν 
ἐλλεῖπον οὐχὶ νῷν ἔτι ξώσαιν τελεῖ; 
οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν οὔτ᾽ ἀτήσιμον 

οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὔτ᾽ ἄτιμόν ἐσϑ᾽, ὁποῖον οὐ 
τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὕπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν. 
καὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει. 
κήρυγμα ϑεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως; 

ἔχεις τι κεἰίσήκουσας; ἤ σε λανϑάνει 

πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχϑρῶν κακά; 

IZMHNH. 
ἐμοὶ uiv οὐδεὶς μῦϑος, ᾿Δντιγόνη. φίλων 
οὔϑ᾽ ἡδὺς οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵκετ᾽ ἐξ ὅτου 
δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήϑημεν δύο, 

μιᾷ ϑανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί" 

ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν ᾿4ργείων στρατὸς 
ἐν νυχτὶ τῇ νῦν. οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον, 
οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ᾽ ἀτωμένη. 
ἤδη καλῶς. καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν 

τοῦδ᾽ εἴνεχ᾽ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοιρ. 

τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος. 
οὐ γὰρ τάφου νῶν τὼ κασιγνήτω Κρέων 

τὸν μὲν προτίσας. τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει; 

10 



224 
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AN. 
Ix. 
AN. 
Iz. 
AN. 

I. 

AN. 

IZ. 

.ZOSOKAEOTZ 

Ἐτεοκλέα μέν, ὡς λέγουσι, [σὺν δίκῃ 

χρησϑεὶς δικαίᾳ) καὶ νόμῳ κατὰ χϑονὸς 
ἔκρυψε τοῖς ἔνερϑεν ἔντιμον νεχροῖς" 

τὸν δ᾽ ἀϑλίως ϑανόντα Πολυνείκους νέκυν 

ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχϑαι τὸ μὴ 

τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα, 
ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν 

ϑησαυρὸν εἰσορμῶσι πρὸς χάριν βορᾶς. 

τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαϑὸν Κρέοντά σοι 

κἀμοί, λέγω γὰρ κἀμέ, κηρύξαντ᾽ ἔχειν, 

καὶ δεῦρο νεῖσϑαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν 
σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν 

25 

30 

οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ὃς Qv τούτων τι δρᾷ, 35 
φόνον προκχκεῖσϑαι δημόλευστον ἐν πόλει. 

οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα 

εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσϑλῶν. dobq. 

τί δ᾽, ὦ ταλαῖφρον; εἰ τάδ᾽ ἐν ὙΠΟ οΙδ, 

λύουσ᾽ ἂν ἢ ᾿φάπτουσα προσϑείμην πλέον; 

εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσει σκόπει. 

ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ᾽ εἶ; 
εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῦρ χερί. 

ἦ γὰρ νοεῖς ϑάπτειν 69, cuogputov πόλει; 
τὸν γοῦν OA X00 τὸν σόν, qv σὺ μὴ ϑέλῃς 

[ἀδελφόν" οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 

ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος; 
3 2 DEM HN - E ? y / 
ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν w εἴργειν μέτα. 

οἴμοι᾽ φρόνησον, ὦ κασιγνήτη, πατὴρ 
ὡς νῶν ἀπεχϑὴς δυσκλεής v' ἀπώλετο, 
πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς 

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί" 

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος; 

40 

45 

50 
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ANTIT'ONH. 

πλεχταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον" 

τρίτον δ᾽ ἀδελφὼ δύο μίαν καϑ' ἡμέραν 

αὐτοχτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον 

κοινὸν κατειργάσαντ᾽ ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 
νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 
ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεϑ', εἰ νόμου βίᾳ 
ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν. 

ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ᾽ ὅτι 

ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα᾽" 

ἔπειτα δ᾽ οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσϑ᾽ ἐκ κρεισσόνων, 
καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα. 

ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χϑονὸς 

ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζομαι τάδε. 

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι" τὸ γὰρ 

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
S553. "7 οὔτ᾽ ἂν κελεύσαιμ᾽ οὔτ᾽ v, εἰ ϑέλοις ἔτι 

πράσσειν, ἐμοῦ y' ἂν ἡδέως δρῴης μέτα. 

ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽ ὁποῖά σοι δοκεῖ, κεῖνον δ᾽ ἐγὼ 
ϑάψω. καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ ϑανεῖν. 

φίλῃ uev αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα, 

ὅσια πανουργήσασ᾽" ἐπεὶ πλείων χρόνος 

ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνϑάδε. 

ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι" σὺ δ᾽, εἰ ÓOoxct, 

τὰ τῶν ϑεῶν ἔντιμ᾽ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε. 

ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, τὸ δὲ 
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος. 

σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν προύχοι᾽" ἐγὼ δὲ δὴ τάφον 
χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι. 
οἴμοι ταλαίνης, ὡς ὑπερδέδοικά σου. 

dii , x M , μή uon προτάρβει" τὸν σὸν ἐξόρϑου πότμον. 

ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ 
SoPHOCLES. 15 
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226 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

τοὔργον, κρυφῇ δὲ κεῦϑε, σὺν δ᾽ αὕτως ἐγώ. 85 
ΑΝ οἴμοι, καταύδα' πολλὸν ἐχϑίων ἔσει 

σιγῶσ᾽, ἐὰν μὴ πᾶσι χηρύξῃς τάδε. 
IX. ϑερμὴν ἐπὶ ψυχροίδι κάρδταν ἔχεις. 

AN. ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἀρέσκουσ᾽ οἷς μάλισϑ᾽ ἁδεῖν μὲ χρή. 
IX. εἰ καὶ δυνήσει γ᾽" ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς. 90 

AN. οὐκοῦν, ὅταν δὴ μὴ σϑένω, πεπαύσομαι. 
ΙΣ. ἀρχὴν δὲ ϑηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα. 
AN. εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχϑαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ, 

ἐχϑρὰ δὲ τῷ ϑανόντι προσκείσει δίέκῃ. 
ἀλλ᾽ ἔα us καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν 95 

παϑεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο᾽ πείσομαι γὰρ οὐ 

τοσοῦτον οὐδὲν ὥστε μὴ οὐ καλῶς ϑανεῖν. 

IZ. ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι, στεῖχε᾽ τοῦτο δ᾽ i69" ὅτι 
ἄνους μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρϑῶς φίλη. 

uw TM Men EL AM, MU ἀξλίου, to κα ἱστὸν ἑπτάπύλῷῳ Muri 100 j/" 
d b^- pria Ὁ NU τῷν προτερῶν uote A joe ux 

ὦ ποτ᾽, ὦ ded T βλέφαρον, kie 
T ow L itio $e cota μολοῦσα - vodpra. Al 105 
U^ qos τὸ" 1 ργὅϑεν ἐκ | φῶτα βάντα παν- 
5 κων σα (a 

( 
Qd πὐόδυδαῦν ὀξὺτ Q6 "xp ees Dx Ü 

Ὃν ἐφ᾽ ἡμετέρᾳ γῇ Πολυνείρηρ οὐ 5 Ἂν ( 
| ἀρϑεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων SU Nos CES 

M vv vv ὀξέα κλάξων cii. eleva, nant Tort QA ' αἰετὸς εἰς γῆν ὡς ὑπερέπτη. Ἵ 

£^ λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανὸς 

«πολλῶν μεϑ᾽ ὅπλων tW a9 { 115 

RM ξύν 9" ἱπποκόμοις κορύϑεσσιν. » 

100—109 — 117—126. 
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ANTIT'ONH. 

EIC 2d ddr 
στὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάϑρων gov αἱσὶν ἀμφίχανὼν 

, ^N 
λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα VM 

mz ἔβα, πρίν zo9' ἁμετέρων αϊΐϊμάτων γένυσιν — 120 

T Aes "ieoipus bs καὶ στεφά μα, πύργων ὦ κων ή, 
a-*?^ πευχάενϑ᾽ Ἥφαιστον ἑλεῖν", ́ τοῖος ἀμφὶ νῶτ᾽ 

᾿ἐτάϑη peo M 

πάταγος "ἄρξος, ἀντιπάλόν δυσχείρωμα δράκοντος. ΜΗ αλλά 

εὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους 121 gj, 

ὑπερεχϑαίρει, καί σφας ἐσιδὼν Σ “πα 

πολλῷ ῥεύματι προσνισσομένους ᾿ τῶ. 173 

χρυσοῦ καναχῆς ὑπεροπλίαις.. Dra 180, e 
αλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων ον ERE 

ἐπ. ἄκρων ἤδη.--- σῶς uf rtt eo oM roe tn 
IAS RUAPPPy 3 

iv Sou AAA dien. ncs Kx cold 2 

ἀντίτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσξ τανταλῶ εἷς rhe 
4l" πυρφῦρος, ὃς τότξ μαινόμένῳ ξὺν δρμᾶ 135 

- M bud dis ἐπἕπνξι 
νέμων. ῥϊπαῖς ἐχϑίστων oput Ltepet 

εἶχε δ᾽ ἄζλᾳ τὰ μὲν, 
"hoe τοῖς m Nm v 

Una ἄλλοις émsv ὦμα στὑφξλίξων dris br 

A 

"Apis 
δεξιόσξιρος. 2 laua ων leat th Vea. 
ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑἕπτὰ πύλαις 

A αἀχϑέντες ἴσον πρὸς ἴσους ἔλιπον 

m τροπαίῳ nube τέλη, 

i Jj πλὴν τοῖν spore; & πατρὸς Ἢ 

μητρός τὲ μιᾶς φῦντε΄ af X i, ΤΣ ῖ 

ικρθατεῖς λόγχας ὙΠ ΕΘΝ κῶν 
β κοινοῦ ϑανἄτου μέρος à ἄμφω. 

134—140 — 148—184. 
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ἀλλὰ γὰρ ἃ μεγαλῴνυμος ἦλϑε 

ἐκ μὲν δὴ πολέμων 150 

DL -r 

[7 M 
ωλ τᾷ πολυαρμάτῷ ἀντιχαρεῖσα Θήβα, κεναῖς m tent 

| 
! τῶν νῦν ϑέσϑε λησμοσύναν, pe etn Ace 
Pl sov óf ναοὺς χοροῖς ee4* 

D oode / παννυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν, ὃ Θήβας δ᾽ ἐλε- 
«ἐνῇ φί.. λέχϑων 

Sin ἄρχον 

n E fete Me 1λ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας, 1δῦ 
— Κρέων δ Μενοικέως, ; 

EM veoyuoio, ϑεῶν ἐπὶ δυντυχίαις 

γῶν ΠΗ χωρεῖ, τίνα δὴ μῆτιν ἑλίσσων, 

T aac ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων Qf aL taM e 160 

eye προὐυϑὲτὅ λέσχην, 
κοινῷ κηρύγματι πέμψας; 

ΚΡΈΩΝ. 
ἄνδρες, τὰ μὲν. δὴ πόλεος ἀσφαλῶς ϑεοὶ 
πολλῷ σάλῳ σείσαντες ὥρϑωσαν πάλιν" 

ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα 

ἔστειλ᾽ ἱκέσϑαι, τοῦτο μὲν τὰ Μαΐου 165 

σέβοντας εἰδὼς εὖ ϑρόνων ἀεὶ κράτη, 
τοῦτ᾽ «0916, ἡνίκ᾽ Οἰδίπους ὥρϑου πόλιν, 
κἀπεὶ διώλετ᾽, ἀμφὶ τοὺς κείνων ἔτι 
παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν. 

ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν 170 

καϑ' ἡμέραν ὥλοντο παίδσαντές τε καὶ 

πληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι, 
ἐγὼ κράτη δὴ πάντα καὶ ϑρόνους ἔχω 

γένουφι κῃ μἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων. 

ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐχμαϑεῖν 118 
ψυχήν vs καὶ φρόνημα καὶ γνώμην. πρὶν ἂν 

4 
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ANTILONH. 229 

ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ. 

ἐμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν 

μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων. | 

ἀλλ᾽ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλήσας ἔχει, 180 
κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ" 

καὶ μεῖξον ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας 

φίλον νομίέξει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω.  .- 

ἐγὼ γάρ, ἴστω Ζεὺς ὃ πάνϑ᾽ ὁρῶν ἀεί, 
οὔτ᾽ ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν 185 

στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας. 

οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ᾽ ἄνδρα δυσμενῆ χϑονὸς 
ϑείμην ἐμαυτῷ, τοῦτο γιγνώσκων ὅτι 

ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σῴξουσα καὶ ταύτης ἔπι 

πλέοντες ὀρϑῆς τοὺς φίλους ποιούμεϑα. / 190 

τοιοῖσδ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πόλιν, d 
καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω 

ἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου πέρι" 

᾿Ετεοκλέα μέν, ὃς πόλεως ὑπερμαχῶν 
ὕλωλε τῆσδε, πάντ᾽ ἀριστεύσας δόρει. 19ὅ 

τάφῳ τε κρύψαι καὶ τὰ πάντ᾽ ἀφαγνίσαι pin 
ἃ τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω wvexgoig* 
τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε, Πολυνείκη λέγω, 

ὃς γῆν πατρῴαν καὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖρ 

φυγὰς κατελϑὼν ἠϑέλησε μὲν πυρὶ 200 

πρῆσαι κατ᾽ ἄκρας, ἠϑέλησε δ᾽ αἵματος 

κοινοῦ πάσασϑαι, τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν, 

τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐχκκεκήρυχται τάφῳ 

ινήτε κτερίξευν μήτε κωκῦσαί τινα, 
ἐᾶν δ᾽ ἄϑαπτον καὶ πρὸς οἰφνῶν νδέμας 205 
καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν us τ᾿ ἰδεῖν. 

τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα, κοὔποτ᾽ ἔχ γ᾽ ἐμοῦ 

| 



p" 

sl ΄ 

΄ 

230 XOSOKAEOTE 

τιμὴν προέξουσ᾽ οἵ κακοὶ τῶν ἐνδίκων" 
ἀλλ᾽ ὅστις εὔνους τῇδε τῇ πόλει, ϑανὼν 

καὶ ξῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται. 210 

XO. σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσκει, παῖ [Μενοικέως Κρέον. 
τὸν τῇδε δύσνουν κἀς τὸν, ὑμενῆ πόλει" 

νόμῳ δὲ χρῆσϑαι παντί E παρεστί GOL 

e xol τῶν ϑανόντων χὠπῴσοι ξῶμεν πέρι. 

KP. “πῶς àv σχοποὶ νῦν εἴτ ἄν τῶν εἰρημένων: 215 

XO. νεωτέρῳ vo τοῦτο βαστάξειν πρύθει ἐμ: ato: 

ΚΡ. ἀλλ᾽ εἴσ᾽ fraude τοῦ νεκροῦ γ᾽ ἐπίσκοποι. f ilb 

XO. τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλο τοῦτ᾽ ἐπεντέλλοις ἔτι;. 

KP. τὸ μὴ ᾽πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε. 

ΧΟ. οὐκ ἔστιν οὕτω μῶρος ὃς ϑανεῖν ἐρᾷ. 290 

KP. agi μὴν ὃ μισϑός γ᾽ οὗτος" ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων 
ἄνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν. 

ΦΥΛΑΞ. 
ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο 

δύσπνους ἱχάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα. 
πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις, 225 

ὁδοῖρ κυκλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν᾽ 

ψυχὴ γὰρ ηὔδα πολλά μοι μυϑουμένη" 

τάλας. τί χωρεῖς οἵ μολὼν δώσεις δίκην; 

τλήμων, μένεις αὖ; κεὶ τάδ᾽ εἴσεται Κρέων 
ἄλλου παρ᾽ ἀνδρός, πῶς σὺ δῆτ᾽ οὐκ ἀλγυνεῖ; 
τοιαῦϑ᾽ ἑλίσσων ἤνυτον σχολῇ βραδύς, 281 

χοὔτως 600e βραχεῖα γίγνεται μακρά. 
τέλος γε μέντοι δεῦρ᾽ ἐνίκησεν μολεῖν 

σοί, κεὶ τὸ μηδὲν ἐξερῶ, φράσω δ᾽ ὅμωφ" 
τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγμένος. 235 

τὸ μὴ παϑεῖν ἂν ἄλλο πλὴν τὸ μόρσιμον. 

KP. τί δ᾽ ἐστὶν &v9' οὗ τήνδ᾽ ἔχεις ἀϑυμίαν; 

iip γιὲ 



or. 

KP. 

ot. 

KP. 

ot. 

KP. 
or. 
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φράσαι ϑέλω δοι πρῶτα τἀμαυτοῦ" τὸ γὰρ 

πρᾶγμ᾽" οὔτ᾽ ἔδρασ᾽ οὔτ᾽ εἶδον ὅστις ἦν ὁ δρῶν, 
οὐδ᾽ ἂν δικαίως, ἐς κακὸν πέσοιμί τι. 240 
TL E errare κύκλῳ 

τὸ πρᾶγμα; δηλοῖς δ᾽ ὥς τι σημανῶν νέον. 

τὰ δεινὰ γάρ τοι προσότίθησ᾽ ὄκνον πολύν. 

οὔχουν ἐρεῖς ποτ᾽, εἶτ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς ἄπει; 

καὶ δὴ λέγω Gov. τὸν νεκρόν τις ἀρτίως 245 

ϑάψας βέβηκε κἀπὶ χρωτὶ διψίαν 

κόνιν παλύνας κἀφαγιστεύσας ἃ χρή. 

τί φής; τίς ἀνδρῶν ἦν ὃ τολμήσας τάδε; 
οὐκ οἶδ᾽ " ἐκεῖ γὰρ οὔτε του γενῇδος ἦν editione 

πλῆγμ᾽ . οὐ δικέλλης ἐκβολή; στύφλος ὃὲ γῆ 250 ^-- 
καὶ χέρσος, ἀρρὼξ οὐδ᾽ ἐπἡμαξευμένη 
τροχοῖσιν, ἀλλ᾽ ἄσημος οὑργάτης τις ἦν. 
ὅπως δ᾽ ὃ πρῶτος ἡμὶν ἡμεροσκόπος 

δείκνυσι, πᾶσι ϑαῦμα δυσχερὲς παρῆλγ. 

ὃ μὲν γὰρ ἠφάνιστο, τυμβήρἥξ μὲν 00, 255 

λεπτὴ δ᾽, ἄγος φεύγοντος ὥς, ἐπῆν xóvig: 

σημεῖα δ᾽ οὔτε ϑηρὸς οὔτε του χυνῶν 

ἐλϑόντος, οὐ σπάσαντος ἐξεφαίνετο. 

λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν κακοί, 

φύλαξ ἐλέγχων φύλακα, κἂν ἐγίγνετο 260 
πληγὴ τελευτῶσ᾽, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν. 
εἷς γάρ τις ἦν ἕκαστος οὑξειργασμένος. 
κοὐδεὶς ἐναργής, ἀλλ᾽ ἔφευγε πᾶς τὸ μή. 

ἦμεν δ᾽ ἕτοιμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν 
καὶ πῦρ διέρπειν καὶ ϑεοὺς δρκωμοτεῖν, 265 
τὸ μήτε δρᾶσαι μήτε τῳ ξυνειδέναι 
τὸ iati βουλεύσαντι μηδ᾽ εἰργασμένῳ... ᾿ 

τέλος δ᾽ ὅτ᾽ οὐδὲν ἦν ἐρευνῶσιν πλέον, «AL oe 
τ - .--- 

^ feng 
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τι 

λέγει τις εἷς, ὃ πάντας ἐς πέδον κάρα 

νεῦσαι φόβῳ προύτρεψεν" οὐ γὰρ εἴχομεν 210 

οὔτ᾽ ἀντιφωνεῖν οὔϑ᾽ ὕπως δρῶντες καλῶς 

πράξαιμεν. ἦν δ᾽ ὃ μῦϑος ὡς ἀνοιστέον 
σοὶ τοὔργον εἴη τοῦτο κοὐχὶ κρυπτέον. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐνίκα, κἀμὲ τὸν δυσδαίμονα 
πάλος καϑαιρεῖ τοῦτο τἀγαϑὸν λαβεῖν. 215 

πάρειμι δ᾽ ἄκων οὐχ ἑχοῦσιν, οἶδ᾽ ὅτι" 
στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν 

XO. ἄναξ, ἐμοί τοι, μή τι καὶ ϑεήλατον 

τοὔργον τόδ᾽, ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι. 

KP." παῦσαι, πρὶν ὀργῆς καί με μόσεῶδον λέγων, 280 

μὴ ᾿φευρεθῆᾳ ἄνους τὲ καὶ γέρων ἅμα. 

λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων 

πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. 

πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην 

ἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀμφικίονας 285 

ναοὺς πυρώσων ἦλϑε κἀναϑήματα 

καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν; 

ἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς ϑεούς:; 

οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως 

ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόϑουν ἐμοί, 290 

κρυφῇ κάρα σείοντες, οὐδ᾽ ὑπὸ ξυγῷ 
λόφον δικαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐμέ. 

ἐκ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι καλῶς 

ἷ gu" M ἤαρηγμένους μισϑοῖσιν εἰργάσϑαι τάδε. 

Meer οὐδὲν yàg &v9gdzoww οἷον ἄργυρος b95 
Lo νόμισμ᾽ ἔβλαστε. τοῦτο xol πόλεις 

πορϑεῖ, τόδ᾽ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων" 
τόδ᾽ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας 
χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαϑ᾽ ἵστασϑαι βροτῶν" 



ANTIT'ONH, 238 

πανουργίας δ᾽ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 800 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

ὅσον δὲ μισϑαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε, 
χρόνῳ ποτ᾽ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 
᾿ἀλλ᾽ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ σέβας, 
εὖ, τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὅρκιος δέ σοι λέγω, 305 
εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ᾽ ἐς ὀρθαλμοὺς ἐμούς, 

οὐχ ὑμὶν “4ιδης μοῦνος ἀρκέσει, πρὶν ἂν 

ξῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώδσηϑ᾽ ὕβριν, 
- ^ ἵν᾽ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνϑεν οἰστέον 510 

Vaude c λοιπὸν ἁρπάξητε; ena μάϑηϑ'᾽ ὅτι 
των Ξε οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

[ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 
ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους. 

ΦΎ. εὐπεῖν τι δώσεις ἢ στραφεὶς οὕτως ἴῳ; 315 

KP. οὐκ οἶσϑα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρ ἐγέτ; 

ΦΥ͂, ἐν τοῖσιν ὠσὶν E ῇ ψυχῇ δάκνει; 

ΚΡ, τέ δὲ δυδμίξεις LE wmv λύπην ὅπου; 
OY. 6 ῥοῶν σ᾽ ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ᾽ àv. ἐγώ. 

4 τ wu ὡς λάλημα δῆλον ἐκπεφυκχὸς. εἶ. 820 
yen οὔκουν τό γ᾽ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ. 

ΚΡ, καἀὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾽’ ἀργύρῳ ys τὴν ψυχὴν προδούς. 

ir 

QT. φεῦ" "v A 
ἦ δεινὸν ὦ δοκῇ ys καὶ ψεωδῆ δοκεῖν. 

ΕΞ PPS νυν τὴν δ) ταῦτα μὴ 
γι νυ φανεῖτέ μον τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖϑ'᾽ ὅτι 325 

m LÀ τὰ ^ το δειλὴ pt κέρδῃ πημονὰς ἐργάζξεται. 

᾿ 4 dea ὑρέϑείη Verr vet μάλιστ᾽ * ἐὰν δέ vot 
ληφϑῇ τε καὶ μή, τοῦτο γὰρ τύχη κρινεῖ, 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ὕψει σὺ δεῦρ᾽ ἐλϑόντα ue 

Ld 
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e L νῦν yàg ἐχτὸς ἐλπίδος γνώμης τ᾽ ἐμῆς 330 
UNA σωϑεὶς ὀφείλω τοῖς ϑεοῖς πολλὴν χάριν. 

ΧΟ. πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀμϑιρώπου δεινότερον ak 
pna οὔτο καὶ πολιοῦ πέραν [πόντου χειμερίῳ νότῳ 3 ὅτῷ 395 .- 
^ A? M Qst, περιβοὕχίοισιν (jac tes antt P 4 

SUCHE ADR oz οἴδμασιν, A-Eb. ou wis 
d ἼΨ ϑεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν au ees 

φϑιτον ἀκαμάταν, ἀποτρύεται 

ΠΣ Ξ μένων" d 

pot 

ομένων €— ἔτος εἰς ἔτος, ἊΝ ἐξ Pee dii 

2o "Ou: πόλεθων. M 
vn, Asp τε quam ὀρνίϑων ἀμφιβαλὼν ἄγει 848 

NL. p 6s ϑηρῶν ἀγρίων ἔϑνη πόντου cv m" 
-— φύσιν Woo bera FIAT n 

σπείραισι νος... an νὰ "irr 

περιφραδὴς ἀνήρ" 

χρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου 
ϑηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά 9᾽ 350 

Uearec-? ἵππον ἔϑελξ᾽ omoi nr ΩΣ ξυγὸν οὔρειόν τ᾽ 
Pr euwijr ταῦρον. 

Ar Aet φϑέγμα καὶ ἀνεμόεν ER καὶ Mo 

vóu KR f uA 

dye ἐδιδάξι ατοὸ ἐν RUM ταν pro mh MES 
- πάγων ineo τὰ καὶ 

«d δύσομβρα ῳ φεύγειν βέλ ων 

ΑΝ αντοπόρος ἄπορος zh οὐδὲν ἔρχεται (^^ s EY 
v n ὁ μέλλον" “Ἵιδα μόνον Ua M 

ven Ny φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται: a. aad i WEBS. v 
wi νόσων δ᾽ ἀμηχάνῶ φυγὰς. ξυμπέφρασται. d 

J « w^ σοφόν τὶ τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων 3L. Me M 
"n v 332—342 — 848 -- 353. Vo v 
AM* 354—364 — 365—375. M da 

Ἃ ert rre. nm αὐ “ὁ Arp E Mete, rwr 
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, due í Wet ποτὲ μὲν καγόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ’ ἐσϑλὸν ἕρπει, ^^ 
νόμους παρζιρῶν χϑονὸς ta (lee Ὶ 
ϑεῶν v' ἔνδονον δικαῦ τ σις — tu. repertor 

ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν 8 

ξύνεστι τόλμας χάριν. 
X59 9 * , Me . γ e νά «μα ον ον 

μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος ΑΔ" τὰς Piae Ὁ 

γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν ὃς τάδ᾽ ἔρδει. 315 
7 ἐς δαιμόνιον τέρας ἀμφινοῶ 

δ᾽ ^ , ^ rd ω 7 m2 τόδε. πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω 

or. 

ΧΟ. 
ΚΡ. 
T. 

τήνδ᾽ οὐκ εἶναι παῖδ᾽ ᾿Δντιγόνην. 
ὦ δύστηνος 

καὶ δυστήνου πατρὸς Οἰδιπόδα, 880 
τί ποτ᾽; οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν 

τοῖς βασιλείοισιν ἄγουσι νόμοις 

καὶ ἐν ἀφροσύνῃ καϑελόντες; 

ἥδ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνη τοὔργον ἡ ᾿ξειργασμένη" 
τήνδ᾽ εἵλομεν ϑάπτουσαν. ἀλλὰ ποῦ Κρέων; 385 

ὅδ᾽ ἐκ δόμων ἄψορρος síg δέον περᾷ. 
τί δ᾽ ἔστι; ποίᾳ ξύμμετρος προύβην τύχῃ; 
ἄναξ, βροτοῖσιν οὐδέν ἐστ᾽ ἀπώμοτον. Cv. Ὑννλαλγ ες μά αὐ 
ψεύδει γὰρ ἡ ̓ πίνοια τὴν γνώμην" ἐπεὶ 9Vota-Y "ΔΝ 

σχολῇ ποϑ᾽ ἥξειν δεῦρ᾽ ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ uolo us . 
ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς, αἷς ἐχειμάσϑην τότε, 

[ἀλλ᾽ ἡ γὰρ ἐκτὸς καὶ παρ᾽ ἐλπίδας χαρὰ 
ἔοικεν ἄλλῃ μῆκος οὐδὲν ἡδονῇ, 

ἥκω, δι’ ὅρχων καίπερ ὧν ἀπώμοτος.] 

κόρην ἄγων τήνδ᾽, ἣ καϑηρέϑη τάφον 395 

κοσμοῦσα. κλῆρος ἐνθάδ᾽ οὐκ ἐπάλλετο, 
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐμὸν ϑοὔρμαιον, οὐκ ἄλλου, τόδε. 

καὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ᾽ αὐτός, ὡς ϑέλεις. λαβὼν '^* 
᾽ A] καὶ κρῖνε κἀξέλεγχ᾽ “ ἐγὼ δ᾽ ἐλεύϑερος 
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or. 

KP. 

or. 

KP. 
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δίκαιός εἰμι τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι κακῶν. 400 

ἄγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόϑεν λαβὼν: 

αὕτη τὸν ἄνδρ᾽ ἔϑαπτε' πάντ᾽ ἐπίστασαι. 
ἦ καὶ ξυνίης καὶ λέγεις ὀρθῶς ἃεφής; 
ταύτην γ᾽ ἰδὼν ϑάπτουσαν ὃν σὺ τὸν νεκρὸν 
ἀπεῖπας. ἄρ᾽ ἔνδηλα καὶ σαφῆ λέγω; 405 

καὶ πῶς ὁρᾶται κἀπίληπτος ἡρέϑη; 

τοιοῦτον ἦν τὸ πρᾶγμ᾽. ὅπως γὰρ ἥκομεν, 
πρὸς σοῦ τὰ δείν᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπηπειλημένοι. 

πᾶσαν κόνιν σήραντες, ἣ κατεῖχε τὸν 

νέχυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὖ, 410 
καϑήμεϑ᾽ ἄκρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι, 

ὀσμὴν ἀπ’ αὐτοῦ μὴ βάλοι πεφευγότες, 

ἐγερτὶ κινῶν ἄνδρ᾽ ἀνὴρ ἐπιρρόϑοις 

κακοῖσιν, εἴ τις τοῦδ᾽ ἀκηδήσοι πόνου. 

χρόνον τάδ᾽ ἦν τοσοῦτον, ἔς τ᾽ ἐν αἰϑέρι 41ῦ 

μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύκλος 

καὶ καῦμ᾽ ἔϑαλπε᾽ καὶ τότ᾽ ἐξαίφνης χϑονὺς 

τυφὼς ἀείρας δκηπτόν, οὐράνιον ἄχος. 

πίμπλησι πεδίον, πᾶσαν αἰκίξων φόβην 

ὕλης πεδιάδος, ἐν δ᾽ ἐμεστώϑη μέγας 490 
αἰϑήρ᾽ μύσαντες δ᾽ εἴχομεν ϑείαν νόσον. 
καὶ τοῦδ᾽ ἀπαλλαγέντος ἐν χρόνῳ μακρῷ, 
ἡ παῖς δρᾶται, κἀνακωκχύει πικρᾶς 

ὄρνιδου ὀξὺν φϑόγγον, ὡς ὅταν κενῆς e 

εὐνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέψῃ λέχορ᾽ 425 

οὕτω δὲ χαὔτη, ψιλὸν ὡς ὁρᾷ νέκυν, 

γόοισιν ἐξώμωξεν, ἐκ δ᾽ ἀρὰς κακὰς 

ἠρᾶτο τοῖσι τοὔργον ἐξειργασμένοις. 

καὶ χερσὶν εὐθὺς διψίέαν φέρει χόνιν, 

ἔκ v' εὐχροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχου 480 
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χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει. 
χἠμεῖς ἰδόντες ἱέμεσϑα, σὺν δέ νιν 

ϑηρώμεϑ᾽ εὐθὺς οὐδὲν ἐχπεπληγμένην, 
καὶ τάς τε πρόσϑεν τάς τὲ νῦν ἠλέγχομεν 

πράξεις" ἄπαρνος δ᾽ οὐδενὸς καϑίστατο, 435 

ἅμ᾽ ἡδέως ἔμοιγε κἀλγεινῶς ἅμα. 

τὸ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐκ κακῶν πεφευγέναι 

ἥδιστον, ἐς κακὸν δὲ τοὺς φίλους ἄγειν 
&GAyswóv: ἀλλὰ πάντα ταῦϑ'᾽ ἥσσω λαβεῖν 
ἐμοὶ πέφυκε τῆς ἐμῆς σωτηρίας. 440 

KP. σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα. 
φὴς ἢ καταρνεῖ μὴ δεδρακέναι τάδε; 

AN. xol φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 

ΚΡ, σὺ uiv κομίζοις ἂν σεαυτὸν 4) ϑέλεις 
ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύϑερον᾽ 44 / ? 

σὺ δ᾽ εἰπέ μοι μὴ μῆκος. ἀλλὰ συντόμως, 

ἤδησϑα κηρυχϑέντα μὴ πράσσειν τάδε; 

ΑΝ. ἤδη τί δ᾽ οὐκ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰρ ἦν. 
KP. xol δῆτ᾽ ἐτόλμας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους; 
AN. ,οὐ γάρ ví μοι Ζεὺς. ἦν ὃ κηρύξας τάδε, 400 
J pi ἡ ξύνοικος τῶν κάτω ϑεῶν zx 21 2 

οιἰούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους" 1 
οὐδὲ σϑένειν τοσοῦτον ὠόμην τὰ σὰ 

2 P4 Ἰκηρύγμαϑ'. ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ ϑεῶν 
νόμιμα δύνασϑαι ϑνητὸν ὄνϑ'᾽ ὑπερδραμεῖν. di^ ju 

οὐ AN AM ye κἀχϑές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε fe, Ü. 
Gr ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾽φάνη. 

τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον, vógog οὐδενὸς 
φρόνημα δείσασ᾽, ἐν ϑεοῖσι τὴν δίκην 
᾿ δώσειν" ϑανουμένη yàg ἐξήδη, τί δ᾽ οὔ; 460 

xsí μὴ σὺ προυκήρυξας᾽ εἰ δὲ τοῦ χρόνου 
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πρόσϑεν ϑανοῦμαι, κέρδος αὖτ᾽ ἐγὼ λέγω. 
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ξῇ, πῶς ὅδ᾽ οὐχὶ κατϑανὼν κέρδος φέρει; 
οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν 465 

παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος" ἀλλ᾽ ἄν, εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς 
μητρὸς ϑανόντ᾽ ἄϑαπτον ἠνσχόμην νέχυν, 

κείνοις ἂν ἤλγουν᾽ τοῖσδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι. 

σοὶ δ᾽ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν, 

. σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω. 470 

δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς 

τῆς παιδόο᾽ εἴκειν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται κακοῖο. 

ἀλλ᾽ ἴσϑι τοι τὰ σκλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα 
πίπτειν μάλιστα, καὶ τὸν ἐγκρατέστατον 

σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισχελῇ 415 
ϑραυσϑέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰσίδοις" 
σμικρῷ χαλινῷ δ᾽ οἶδα τοὺς ϑυμουμένους 
ἵππους καταρτυϑέντας᾽ οὐ γὰρ ἐχπέλει 

φρονεῖν μέγ᾽ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλαο. 
αὕτη δ᾽ ὑβρίζειν μὲν τότ᾽ ἐξηπίστατο, 480 
νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους" 
ὕβοις δ᾽, ἐπεὶ δέδρακεν, ἥδε δευτέρα, 

τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν. 

ἢ νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ, αὕτη δ᾽ ἀνήρ, 

εἰ ταῦτ᾽ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη. 485 

ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀδελφῆς εἴϑ᾽ ὁμαιμονεστέρα". 

τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς ἑρκείου κυρεῖ, 

αὐτή vs χὴ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον 

μόρου κακίστου" καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον 
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. 490 

καί νιν καλεῖτ᾽- ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως 

λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν. 
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φιλεῖ δ᾽ ὃ duos πρόσϑεν ἡρῆσϑαι κλοπεὺς 
τῶν μηδὲν ὀρϑῶς ὃν Gxó Q τεχνωμένων" 
μισῶ ys μέντοι χῶταν ἐν κακοῖσί τις 495 

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν ϑέλῃ. 

ϑέλεις τι μεῖξον ἢ κατακτεῖναί μ᾽ ἑλών; 

ἐγὼ μὲν οὐδέν" τοῦτ᾽ ἔχων ἅπαντ᾽ ἔχω. 
τί δῆτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων 
ἀρεστὸν οὐδὲν μηδ᾽ ἀρεσϑείη ποτέ; 600 
οὕτω δὲ καὶ col τἄμ᾽ ἀφανδάνοντ᾽ ἔφυ. 
καίτοι πόϑεν κλέος γ᾽ ἂν εὐκλεέστερον 

κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ 

τιϑεῖσα;: τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν 

λέγοιτ᾽ ἄν. εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλήοι φόβος. 505 

[ἀλλ᾽ ἡ τυραννὶς πολλά τ᾽ ἄλλ᾽ εὐδαιμονεῖ 
κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν 9' ἃ βούλεται, 
σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδμείων δρᾷς. 

ὁρῶσι χοὗτοι, σοὶ δ᾽ ὑπίλλουσιν στόμα. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἐπαιδεῖ, τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς; 510 
οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοσπλάγχνους σέβειν. 

οὔκουν ὅμαιμος χὠ καταντίον ϑανών; 

ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τε καὶ ταὐτοῦ πατρός. 

πῶς δῆτ᾽ ἐκείνῳ δυσσεβῆ τιμᾷς χάριν; 

οὐ μαρτυρήσει ταῦϑ' ὃ κατϑανὼν νέκυς. 515 
εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυσσεβεῖ. |? 
οὐ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ᾽ ἀδελφὸς ὥλετο. 
᾿πορϑῶν δὲ τήνδε yijv: ὃ δ᾽ ἀντιστὰς ὕπερ. 
ὁμῶς ὅ γ᾽ “Ἣλιδης τοὺς νόμους τούτους ποϑεῖ. 

| ἀλλ᾽ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ Acystv ἴσος. ὅ20 

τίς οἷδεν εἰ κάτω ᾽στὶν εὐαγῆ τάδε; 
οὔτοι z09' οὐχϑρός, οὐδ᾽ ὅταν ϑάνῃ, φίλος. 
οὔτοι συνέχϑειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. 
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κάτω vvv ἐλϑοῦσ᾽, εἰ φιλητέον, φίλει 

κείνους" ἐμοῦ δὲ ξῶντος οὐκ ἄρξει γυνή, ^ 5925 

καὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἥδ᾽ Ἰσμήνη, 
φιλάδελφα κάτω δάκρυ᾽ εἰβομένη" 
νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἵἱματόεν 
ῥέϑος αἰσχύνει; | 
τέγγουσ᾽ εὐῶπα ditiis: 530 

σὺ δ᾽, ἣ κατ᾽ οἴκους ὡς ἔχιδν᾽ ὑφειμένη 

οἰθουδὶ μ᾽ ἐξέπινες, οὐδ᾽ ἐμάνθανον 

τρέφων δύ᾽ ἄτα κἀπαναστάσεις ϑρόνων, 
φέρ᾽ εἰπὲ δή μοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου 
φήσεις μετασχεῖν ἢ ̓ ξομεῖ τὸ μὴ εἰδέναι;  — 535 
δέδρακα τοὔργον, εἴπερ ἥδ᾽" ὁμορροϑῶ 

καὶ ξυμμετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐάσει τοῦτό γ᾽ ἡ δίκη σ᾽, ἐπεὶ 
οὔτ᾽ ἠϑέλησας οὔτ᾽ ἐγὼ ᾽κοινωσάμην. 
ἀλλ᾽ ἐν κακοῖς τοῖς σοῖσιν οὐκ αἰσχύνομαι 540 

ξύμπλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάϑους ποιουμένη. 

ὧν τοὔργον “Διδης xoi κάτω ξυνίστορες" 
λόγοις δ᾽ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 

μήτοι, κασιγνήτη, μ᾽ ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ 

ϑανεῖν τε σὺν σοὶ τὸν θανόντα 0' ἁγνίσαι. 545 

wá μοι ϑάνῃς σὺ κοινὰ μηδ᾽ ἃ μὴ ᾽ϑιγες 

ποιοῦ σεαυτῆς" ἀρκέσδω ϑνήσκουσ᾽ ἐγώ. 

καὶ τίς βίος μοι σοῦ λελειμμένῃ φίλος; 

Κρέοντ' ἐρώτα! τοῦδε γὰρ σὺ κηδεμών. 

τί ταῦτ᾽ ἀνιᾷς μ᾽, οὐδὲν ὠφελουμένη; 550 
ἀλγοῦσα μὲν δή. xs γέλωτ᾽ ἔν σοι γελῶ. | ᾧ 

τί δῆτ᾽ ἂν ἀλλὰ νῦν σ᾽ ἔτ᾽ ὠφελοῖμ᾽ ἐγώ; 

σῶσον σεαυτήν᾽ οὐ φϑονῶ σ᾽ ὑπεχφυγεῖν. 

οἴμοι τάλαινα, κἀμπλάκω τοῦ σοῦ μόρου; 
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σὺ μὲν γὰρ εἵλου ξῆν, ἐγὼ δὲ κατϑανεῖν. 555 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐπ’ ἀρρήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 
καλῶς σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ᾽ ἐγὼ ᾿δόκουν φρονεῖν. 
καὶ μὴν ἴση νῶν ἐστιν ἡ ̓ ξαμαρτία. 

ϑάρσει" σὺ μὲν ξῇς, ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ πάλαι 

τέϑνηκεν, ὥστε τοῖς ϑανοῦσιν ὠφελεῖν. 5660 

τὼ παῖδε φημὶ τώδε τὴν μὲν ἀρτίως 

ἄνουν πεφάνϑαι, τὴν δ᾽ ἀφ᾽ οὗ τὰ πρῶτ᾽ ἔωυ. 
οὐ γάρ ποτ᾽, ὦναξ, οὐδ᾽ ὃς ἂν βλάστῃ μένει 
νοῦς τοῖς κακῶς πράσσουσιν, ἀλλ᾽ ἐξίσταται. 

σοὶ γοῦν, ὅϑ᾽ εἵλου σὺν κακοῖς πράσσειν κακά. 
τί γὰρ μόνῃ μοι τῆσδ᾽ ἄτερ βιώσιμον; 506 

ἀλλ᾽ ἥδε μέντοι μὴ λέγ᾽" οὐ γὰρ ἔστ᾽ ἔτι. 
ἀλλὰ κτενεῖς νυμφεῖα τοῦ δαυτοῦ τέκνου; 

ἀρώσιμοι γὰρ χἀτέρων εἰσὺν γύαι. 

οὐχ ὥς γ᾽ ἐχείνῳ τῇδέ τ΄ ἦν ἡρμοσμένα. ^ 510 
κακὰς ἐγὼ γυναῖκας υἱέσιν στυγῶ. 

ὦ φίλταϑ᾽ Jiuov, ὥς σ᾽ ἀτιμάζει πατήρ. 
ἄγαν γε λυπεῖς καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν λέχος. 

ἦ γὰρ στερήσεις τῆσδε τὸν σαυτοῦ γόνον; 

“Διδης ὃ παύσων τούσδε τοὺς γάμους ἔφυ. 5175 

δεδογμέν᾽, ὡς ἔοικε, τήνδε κατϑανεῖν. 
καὶ σοί γε κἀμοί. μὴ τριβὰς ἔτ᾽, ἀλλά νιν 
κχομίξετ᾽ εἴσω, ὑμῶες: εὖ δὲ τάσδε χρὴ 

. γυναῖκας (Ac, μηδ᾽ ἀνειμένας ἐᾶν. 

^ φεύγουσι γάρ τοι goi ϑρασεῖς, ὅταν πέλας — 580 
ἤδη τὸν “4ἰδὴν εἰσορῶσι τοῦ βίου. 
εὐδαίμονες οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών. 

οἷς γὰρ ἂν σεισϑῇ ϑεόϑεν δόμος, ἄτας 
οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλῆϑος ἕοπον᾽' 585 

αἱ, "s Ve Ge ὑχίμ Gne 58 592 593—603. NW X 
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 6róvo βρέμουσι δ᾽ ἀντιπλῆγες ἀκταί. 

τ ᾿ἀρχαῖα τὰ “αβδακιδᾶν οἴκων ὁρῶμαι 593 

i "^ πήματ᾽ ἄλλ᾽ ἄλλοις ἐπὶ miae πίπτοντ᾿, 595 

οὐδ᾽ ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος, ἀλλ᾽ ἐρείπει 

ϑεῶν vig, οὐδ᾽ ἔχει λύσιν. LA 
E un" γὰρ ἐσχάτας biis 

ῥίζας ὁ ὃ τέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις, 600 

m κατ᾽ αὖ νιν φοινία ϑεῶν τῶν 

νερτέρων ἀμᾷ κοπὶς te47 ον Ker. 
λόγου τ᾽ ἄνοια καὶ φρενῶν ἐρινύς. F7 
τεάν, Ζεῦ, δύνασιν τίς ἀνδρῶν 

ὑπερβασία κατάσχοι. 605 

τὰν οὔϑ᾽ ὕπνος cost z09' ὃ πάντ᾽ ἀγρῶν fe 
ἀκάματοι σκεδῶσιν 

μῆνες, ἀγήρῳ δὲ χρόνῳ [δυνάστας 

2 
je 

κατέχεις Ὀλύμπου J 

μαρμαρόεσσαν αἴγλαν. qv 610 

τό T. ἔπειτα καὶ τὸ μέλλον RE 
καὶ TO πρὶν ἐπαρκέσει ^ 

νόμος ὅδ᾽, οὐδὲν ἕρπει. 25H E 
p eth ϑνατῶν βιότῳ zdumoAjr ἐκτὸς ἄτας. Je 
dest; ed γὰρ δὴ πολύπλαγχτος ἐλπὶς 615 
Le MM πολλοῖς μὲν ὄνασις ἀνδρῶν, 

n^ πολλοῖς δ᾽ ἀπάτα 6 de M ἐρώτων" qaae dnt? 

εἰδότι δ᾽ οὐδὲν ἕρπει, —— 

604—614 — 618— 625. : e. “ φ 

14 Geo turc | 
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Y πρὶν πυρὶ ϑερμῷ πόδα τις προσαύσῃ. ' 

: σοφίᾳ γὰρ ἔκ vov 620 
κλεινὸν ἔπος πέφανται. 

τὸ χακὸν δοκεῖν ποτ 

τῷδ᾽ ἔμμεν ὅτῳ φρένας 
ϑεὸς ἄγει πρὸς ἄταν" Ξένε, ἜΣ 

πράσσει δ᾽ ὀλίγιστον χρόνον ἐκτὸς (rag. , 925 

pen ὅδε μὴν οὐ ipd παίδων τῶν σῶν 
νέατον γέννημ᾽" ὧρ᾽ ἀχνύμενος 

τάλιδος ἥκει μόρον ᾿Δντιγόνης, 

^ ἀπάτης λεχέων VRAT; 630 

KP. τάχ᾽ εἰσόμεσϑα μάντεων ὑπέρτερον. 

ὦ παῖ, τελείαν ψῆφον io μὴ χλύων Ca--w- ὦ 

) | τῆς μελλονύμφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει; 
|. ἢ σοὶ μὲν ἡμεῖς πανταχῇ δρῶντες φίλοι; 

ΑΙΜΩΝ. 
πάτερ. σός εἰμι, καὶ σύ μοι γνώμας ἔχων 635 

χρηστὰς ἀπορϑοῖς., αἷς ἔγωγ᾽ ἐφέψομαι. 
ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξιώσεται γάμος 

μείξων φέρεσϑαι σοῦ καλῶς ἡγουμένου. 

ΚΡ, οὕτω γάρ, ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν, 

γνώμης freto giác πάντ᾽ ὕπισϑεν ἑστάναι. 640 
τούτου γὰρ εἵνεκ᾽ ἄνδρες εὔχονται γονὰς 

κατηκόους φύσαντες ὃν δόμοις ἔχειν, 
ὡς καὶ τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμύνωνται κακοῖς 

καὶ τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρί. 

ὅστις δ᾽ ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα, 645 
ví τόνδ᾽ ἂν εἴποις ἄλλο πλὴν αὑτῷ πόνους 

φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχϑροῖσιν γέλων; 
μή νύν ποτ᾽, ὦ παῖ, φρένας ὑφ᾽ ἡδονῆς δαμεὶς 
γυναικὸς εἵνεκ᾽ ἐκβάλῃς, εἰδὼς ὅτι 

16* 
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S τ ψυχρὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται, 650 
γυνὴ κακὴ ξύνευνος ἐν δόμοις. τί γὰρ 

γένοιτ᾽ ἂν ἕλκος μεῖξον ἢ φίλος κακός; 
ἀλλὰ πτύσας ὡσεί τε δυσμενῆ μέϑες 

τὴν παῖδ᾽ ἐν “ἫἯἼιδου τήνδε νυμφεύειν τινί. 

ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ 655 
πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ zone μόνην, 

ψευδῆ γ᾽ ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει, 

“ἀλλὰ κτενῶ. πρὸς ταῦτ᾽ ἐφυμνείτω Δία 

qm ὑναιμον᾽ εἰ yàg δὴ τά γ᾽ ἐγγενῆ φύσει 

ἐν ἄκοσμα ϑρέψω., κάρτα τοὺς ἔξω γένους. 660 

ἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισιν ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 

χρηστός, φανεῖται κἀν πόλει δίκαιος ὥν. 

ὅστις δ᾽ ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάξεται 

ἢ τοὐπιτάσδειν τοῖς κρατύνουσιν νοεῖ, 

οὐκ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν. ^ — 605 
ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν 
καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία. 

καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα ϑαρσοίην ἐγὼ 

καλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσϑαι ϑέλειν, 
δορός v' ἂν ἐν χειμῶνι προστεταγμένον 610 
μένειν δίκαιον κἀγαϑὸν παραστάτην. 

ἀναρχίας δὲ μεῖξον οὐκ ἔστιν κακόν. 

αὕτη πόλεις ὕλλυσιν, ἥδ᾽ ἀναστάτους 

οἴκους τέϑησιν, ἥδε συμμάχου δορὸς 

τροπὰς καταρρήγνυσι" τῶν δ᾽ ὀρϑουμένων 615 

σῴώξει τὰ πολλὰ σώμαϑ'᾽ T) πευιϑαρχία. 

οὕτως ἀμυντέ᾽ ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις, Áo 
κοὔτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα. | 

κρεῖσσον γάρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐχπεσεῖν, . 
? - κοὐκ ἂν γυναικῶν ἥσσονες καλοίμεϑ᾽ ἄν. 680 
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XO. ἡμῖν μέν, εἰ μὴ τῷ χρόνῳ κεχκλέμμεϑα, 

λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι. 

Al. πάτερ, ϑεοὶ φύουσιν ἀνθρώποις φρένας, 

πάντων ὅσ᾽ ἐστὶ κτημάτων ὑπέρτατον. 
ἐγὼ δ᾽ ὅπως σὺ μὴ λέγεις ὀρθῶς τάδε, 685 
οὔτ᾽ àv δυναίμην μήτ᾽ ἐπισταίμην. λέγειν" 

γένοιτο μέντἂν χἀτέρῳ καλῶς ἔχον. v, 

σοῦ δ᾽ οὖν πέφυκα πάντα προσχοπεῖν ὅσα 
λέγει τις ἢ πράσσει τις ἢ ψέγειν ἔχει. i ( 

τὸ γὰρ σὸν ὄμμα δεινὸν ἀνδρὶ δημότῃ ' 1 690 
λόγοις τοιούτοις, οἷς σὺ μὴ τέρψει ΣΝ ΕἾ 

ἐμοὶ δ᾽ ἀκούειν £69" ὑπὸ δσκχότου τάδε, 
τὴν παῖδα ταύτην οἵ ὀδύρεται πόλις, 

πασῶν γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη 

s κάκιστ᾽ ἀπ᾽ ἔργων εὐχλεεστάτων φϑίνει" 695 

E ἥτις τὸν αὑτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς 

πεπτῶτ᾽ ἄϑαπτον μήϑ'᾽ ὑπ’ ὠμηστῶν κυνῶν 

εἴασ᾽ ὀλέσϑαι μήϑ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν τινος" 

1 οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν; 

* τοιάδ᾽ iens oiy ἐπέρχεται φάτις. 100 

: ἐμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ, 
3 οὐκ ἔστιν οὐδὲν χτῆμα τιμιώτερον. 
f τί γὰρ πατρὸς ϑάλλοντος very Ἀρέα 

᾿ ἄγαλμα βξῖξον; ἢ τί SD UM παίδων πατρί; 

t μή vvv ἕν $5909 μοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει, τοῦ 
ξ ὡς φὴς σύ, κοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ᾽ ὀρϑῶς ἔχειν. 
y ὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοκεῖ 

ἢ γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἔχειν, 

οὗτοι διαπτ ota ὥφϑησαν κενοί. 
ἀλλ᾽ ἄνδραϊ κεῖ τις ἢ σοφός, τὸ μανθάνειν "10 

πόλλ᾽ αἰσχρὺν οὐδὲν xal τὸ μὴ τείνειν ἄγαν. 
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VIS οὖν, φιλεῖ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτῃ ῥέπειν, 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ὁρᾶς παρὰ ῥείϑροισι χειμάρροις ὅσα 

δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ὡς ἐχσώξεται, 

τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ αὐτόπρεμν᾽ ἀπόλλυται. 
αὕτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατῆ πόδα 715 

τείνας ὑπείκει μηδέν, ὑπτίοις κάτω 

στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασιν ναυτίλλεται 

ἀλλ᾽ εἶκε καὶ ϑυμῷ μετάστασιν δίδου. 
γνώμη γὰρ εἴ τις κἀπ᾽’ ἐμοῦ νεωτέρου 

πρόσεστι, φήμ᾽ ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ 720 . 

φῦναι τὸν ἄνδρα πάντ᾽ ἐπιστήμης πλέων" 

καὶ τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ μανϑάνειν. 
ἄναξ, σέ τ᾽ εἰκός, εἴ τι καίριον λέγει, 

μαϑεῖν, σέ v' αὖ τοῦδ᾽" εὖ γὰρ εἴρηται διπλῇ. 
οὗ τηλικοίδε καὶ διδαξόμεσϑα δὴ 126 

φρονεῖν ὑπ᾽ ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν; 

μηδὲν τὸ μὴ δίκαιον" εἰ δ᾽ ἐγὼ νέος, 
οὐ τὸν χρόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἄργα σκοπεῖν. 

ἔργον γάρ ἐστι τοὺς ἀκοσμοῦντας σέβειν; "730 

οὐδ᾽ ἂν κελεύσαιμ᾽ εὐσεβεῖν εἰς τοὺς κακούρ. 

οὐχ ἥδε γὰρ τοιᾷδ᾽ ἐπείληπται νόσῳ; 

οὔ φησι Θήβης τῆσδ᾽ ὁμόπτολις λεώς. 
πόλις γὰρ ἡμῖν ἁμὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ; 
ὁρᾷς τόδ᾽ ὡς εἴρηκας ὡς ἄγαν νέος; 735 
ἄλλῳ yàg ἢ wol χρή μὲ τῆσδ᾽ ἄρχειν χϑονός; 

πόλις γὰρ οὐκ £690' ἥτις ἀνδρός i69 £vóg. 

οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νομίξεται; 

καλῶς γ᾽ ἐρήμης ἂν σὺ γῆς ἄρχοις μόνος. 

ὅδ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ γυναικὶ συμμαχεῖ. 140 

εἴπερ γυνὴ GU: σοῦ γὰρ οὖν προκήδομαι. 
5 ὦ παγκάκιστε, διὰ δίκης ἰὼν πατρί; 

c E M oum 
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οὐ γὰρ δίκαιά σ᾽ ἐξαμαρτάνονϑ' δρῶ. I ? 
ἁμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέβων; 
οὐ γὰρ σέβεις, τιμάς ys τὰς ϑεῶν πατῶν. "45 
ὦ μιαρὸν ἦϑος καὶ γυναικὸς ὕστερον. 
οὔ τἂν ἕλοις ἥσσω y& τῶν αἰσχρῶν ἐμέ. 
ὁ γοῦν λόγος δοι πᾶς ὑπὲρ κείνης ὅδε. 

καὶ σοῦ ys κἀμοῦ, καὶ ϑεῶν τῶν νερτέρων. 149 

γυναικὸς ὧν δούλευμα μὴ κώτιλλέ με. 156 

βούλει λέγειν τι καὶ λέγων μηδὲν κλύειν; 

ταύτην ποτ᾽ οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς ἔτι ξῶσαν γαμεῖς. 150 

ἥδ᾽ οὖν ϑανεῖται καὶ ϑανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινα. 
j| κἀπαπειλῶν ὧδ᾽ ἐπεξέρχει ϑρασύς; 

τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπειλὴ πρὸς κενὰς γνώμας λέγειν; 
κλαίων φρενώσεις, ὧν φρενῶν αὐτὸς κενός. Ἰῦά 

εὐ μὴ πατὴρ ἦσϑ᾽, εἶπον ἄν σ᾽ οὐκ εὖ φρονεῖν. 
ἄληϑες; ἀλλ᾽ οὐ τόνδ᾽ Ὄλυμπον, ἴσϑ᾽ ὅτι, ^58 
χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις ἐμέ. ; 

ἄγαγε τὸ μῖσος, ὡς κατ᾽ ὕμματ᾽ αὐτίκα 160 
παρόντι ϑνήσκῃ πλησία τῷ νυμφίῳ. 

οὐ δῆτ᾽ ἔμοιγε, τοῦτο μὴ δόξῃς ποτέ, | : 

οὔϑ᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλησία, σύ τ᾽ οὐδαμὰ : 
τοὐμὸν προσόψει χρᾶτ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς ὁρῶν, 
ὡς τοῖς ϑέλουσι τῶν φίλων μαίνῃ συνών. τοῦ 
ἁνήρ, ἄναξ, βέβηκεν ἐξ ὀργῆς ταχύς" 

νοῦς δ᾽ ἐστὶ τηλικοῦτος ἀλγήσας βαρύς. 

δράτω, φρονείτω usitov ἢ κατ᾽ ἄνδρ᾽ iov: 

τὼ δ᾽ οὖν κόρα τώδ᾽ οὐκ ἀπαλλάξει μόρου. 
ἄμφω γὰρ αὐτὼ καὶ κατακχτεῖναι votig;. 710 
οὐ τήν ys μὴ ϑιγοῦσαν" εὖ γὰρ οὖν λέγεις. 

μόρῳ δὲ ποίῳ καί σφε βουλεύει κτανεῖν; 
3 μ᾿ ἄγων ἔρημος ἔνϑ᾽ ἂν ἢ βροτῶν στίβος 
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|! χρύψω πετρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι, 

φορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος μόνον προϑείφ, 15 
ὅπως μίασμα πᾶσ᾽ ὑπεχφύγῃ πόλις. 

κἀκεῖ τὸν “Διδην, ὃν μόνον σέβει ϑεῶν, 

. αἰτουμένη που τεύξεται τὸ μὴ ϑανεῖν, 

Τὰ ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦϑ᾽ ὅτι 

πόνος περίσσύρ ἔστι τἀν “ἭἯιδου σέβειν. 180 
A e^ XO. ἄωρον ἢ ἀνίκατε ML J (e 

ρῶς. ὃς ἐν. πλεύμοσι πίπτειςρ, gro 

pu hu ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς raj. e Mors 

i εἶν ρα νεάνιδος ἐννυχεύεις, [i4 (4. tage Ta) 

Tz? : e ιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἔν v ἀγρονόμοις αὐλαῖς" 

JJ ge ra σ᾽ οὔτ᾽ ἀϑανάτων φύξιμος οὐδεὶς 181 

Ee Ls sob ἁμερίων σέ γ᾽ ἀνθρώπων" ὃ δ᾽ ἔχων μέ- 

μήνεν. He aua ie) 190 pete f ren Gv x«l δικαίων ἀδίκους 

φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώβα, ὦ fo 

ἰοὺ σὺ xal τόδε νεῖκος ἀνδρῶν 
qe ξύναιμον ἔχξεια ταράξας XI B: [io^ avt) 

spend od δ᾽ MP Raptor cs vct dm 795 

νύμφας. τῶν μεγάλων ἐχτὸς ὁμιλῶν 

μονν scu ἄμαχος jte. ϑεὺς Aqpoóíra. 
(^v δ᾽ ἤδη ̓ γὼ καὐτὸς ϑεσμῶν 7] 801 

baee e ΜΡ dio φέρομαι τάδ᾽ ὁρῶν, ἴσχειν δ᾽ 

ir qv οὐκέτι πηγὰς δύναμαι δαχρύων. 

τὸν παγκοίτην 09' ὁρῶ ϑάλαμον | 

τήνδ᾽ Avvwyóvqv. ἀνύτουδαν. 805 

AN. ὁρᾶτ᾽ ἔμ᾽, ὦ γᾶς πατρίας πολῖται, 

τὰν νεάταν ὁδὸν 

781—790 — 791—800. 

806—816 — 823—833. 

T 
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στείχουσαν, νέατον δὲ φέγγος 

λεύσσουσαν ἀελίου, 

κοὔποτ᾽ αὖϑις" ἀλλά μ᾽ ὃ πάγκοινος "Aulae ζῶσαν 

ἄγει 810 

τὰν "Ayépovvog ES 
ἀκτάν, οὔϑ'᾽ ὑμεναίων Ju cn yen 
ἔγκληρον, οὔτ᾽ ἐπινύμφειός πώ μέ τις ὕμνος 815 

ὕμνησεν, ἀλλ᾽ ᾿Αχέροντι νυμφεύσω. 

ΧΟ. οὐχοῦν κλεινὴ καὶ ἔπαινον ἔχουσ᾽ 

ἐς τόδ᾽ ἀπέρχει κεῦϑος νεκύων, ntn Dann 

οὔτε φϑινάσιν πληγεῖσα νόσοις 

οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ᾽, 820 
ἀλλ᾽ αὐτόνομος ξῶσα μόνη δὴ 
ϑνητῶν “ἬἯἽἼιδην 

ΑΝ, ἤκχουσ λυγροτάταν ὀλέσϑαι 

τὰν Φρυγίαν ξέναν 7νυσόκς, elo f Dae 

e - Ταντάλου Σιπύλῳ πρὸς ἄκρῳῳς, ϑέ 24. 895 
ἢ tid κισσὸς ὡς ἀτενὴς 

: D βλάστα δάμασεν, καί vw ὄμβροι τα- 

Ἢ κομέναν, 

: ᾿ ὡς φάτις ἀνὰρῶν, dm 4 Arr 
ἔ χιών τ᾽ οὐδαμὰ λείπει, 880 
3 τέγγει δ᾽ ox ὀφρύσι πάγκλαύτοις δειράδας" & ue 
ὶ δαίμων ὁμοιοτάταν κατευνάζξει. 
᾿ς ΧΟ. ἀλλὰ ϑεός τοι καὶ ϑεογεννής; » 
T .. "iuste δὲ βροτοὶ καὶ Qw«roysveig. aat 

Teac καίτοι φϑιμένῳ τοῖσι ϑεοῖσιν 395 ἐν στῶν 

αν σύγκληρα λαχεῖν μέγ᾽ ἀκοῦσαι. 
AN. οἴμοι γελῶμαι. ví ue, πρὸς ϑεῶν πατρῴων, 838 

οὐχ οἰχομέναν ὑβρέζξειρ, 840 

838—856 — 857 —875. 
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ἀλλ᾽ ἐπίφαντον; 

ὦ πόλις, ὦ. πόλεως 
πολυχτήμονες ἄνδρες" 

ἐὼ ΖΙιρκαῖαι κρῆναι Θήβας c 

εὐαρμάτου ἄλσος, ἔμπας 845 
ξυμμάρτυρας ὕμμ᾽ ἐπικτῶμαι, 

rr , P4 er , 

οἵα φίλων ἄκλαυτος, οἵοις νόμοις 

πρὺς ἕρμα τυμβόχωστον ἔρχομαι τάφου ποταινίου" 

ἰὼ δύστανος. 8ὅ0 
ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἐν βροτοῖς, οὐκέτ᾽ οὖσα, 
μέτοικος οὐ ζῶσιν, οὐ ϑανοῦσιν. 

προβᾶσ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατον ϑράσους 
ὑψηλὸν ἐς Ζίκαρ βάϑρον Em 7 MON 

προσέπεσες, ὦ TÉXVOV, πολύν. i t4. 8 

ατρῷον δ᾽ ἐκτίνεις vw' ἀϑλον. 
ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ usoíuvag, 

πατρὸς τριπόλιστον οἶτον 
τοῦ τε πρόπαντος 

gf 
v d ote 

| ἁμετέρου πότμου P * 800 
xA&wote “αβδακίδαισιν. : 

(à ματρῷαι λέχτρων ται . 
κοιμήματά τ᾽ αὐτογέννητ᾽ 
ἐμῷ πατρὶ δυσμόρου ματρός, 865 

οἵων ἐγώ zo9' & ταλαίφρων ἔφυν" 
πρὸς oUg ἀραῖος ἄγαμος ἅδ᾽ ἐγὼ μέτοικος ἔρχομαι. 
ἰὼ δυσπότμων 

κασίγνητε τιμῶν κυρήσας, 810 
ϑανὼν ἔτ᾽ οὖσαν κατήναρές uc. y, 

σέβειν μὲν εὐσέβειά vig, qw mt dc sean (i 
κράτος δ᾽ ὅτῳ κράτος μέλει 
παραβατὸν οὐδαμᾷ πέλει" 
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Y σὲ δ᾽ αὐτόγνωτος ὥλεσ᾽ ὀργά. 815 
3 AN. ἄκλαυτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος ἔρχομαι 

τὰν πυμάταν 00óv' οὐκέτι μοι τόδε 
λαμπάδος ἱερὸν ὄμμα 

ϑέμις ὁρᾶν ταλαίνᾳ" 880 

τὸν δ᾽ ἐμὸν πότμον ἀδάκρυτον 

οὐδεὶς φίλων στενάξει. “5 

-— ΚΡ. ἄρ᾽ iov, ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ ϑανεῖω LA eae 
ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς παύσαιτ᾽ ἄν, εἰ χρείη λέγειν; 
οὐκ ἄξεϑ᾽ ὡς τάχιστα; καὶ κατηρεφεῖ 885 
τύμβῳ περιπτύξαντες, ὡς εἴρηκ᾽ ἐγώ, 
ἄφετε μόνην ἔρημον, εἴτε χρῇ ϑανεῖν 

εἴτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα νυμφεύειν στέγῃ" 

ἡμεῖς γὰρ ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην" 

μετοικίας δ᾽ οὖν τῆς ἄνω στερήσεται. 890 

— AN. ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφὴς 
οἴκησις ἀείφρουρος, οἵ πορεύομαι 

πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριϑμὸν ἐν νεκροῖς 

πλεῖστον δέδεκται Φερσέφασσ᾽ ὀλωλότων᾽ 
ὧν λοισϑία ᾽γὼ καὶ κάκιστα δὴ μακρῷ 895 
κάτειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου. 

ἐλθοῦσα μέντοι κάρτ᾽ ἐν ἐλπίσιν τρέφω 
φίλη μὲν ἥξειν πατρί, προσφιλὴς δὲ σοί, 

μῆτερ, φίλη δὲ σοί, κασίγνητον κάρα" 

ἐπεὶ ϑανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ 900 

ἔλουσα κἀκόσμησα κἀπιτυμβίους 

χοὰς ἔδωκα" νῦν δέ, Πολύνεικες, τὸ σὸν 

δέμας περιστέλλουσα τοιάδ᾽ ἄρνυμαι. 

καίτοι σ᾽ ἐγὼ ᾽τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. 
[οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἄν, εἰ τέκνων μήτηρ ἔφυν, 905 

οὔτ᾽ εἰ πόσις μοι χκατϑανὼν ἐτήκετο, 

dad 48 

à 
A 

D' 

1 

DN 
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βίᾳ πολιτῶν τόνδ᾽ ἂν ἠρόμην πόνον. 
τίνος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω; 

πόσις μὲν ἄν μοι κατϑανόντος ἄλλος ἦν, 
καὶ παῖς ἀπ᾿ ἄλλου φωτός, εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον, 910 

μητρὸς δ᾽ ἐν “ἭΔιδου καὶ πατρὸς κεκευϑότοιν 

οὐκ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ.] 

τοιῷδε μέντοι σ᾽ ἐχπροτιμήσασ᾽ ἐγὼ 
νόμῳ Κρέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν 
καὶ δεινὰ τολμᾶν, ὦ κασίγνητον κάρα. 915 
καὶ νῦν ἄγει us διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν 

ἄλεκτρον, ἀνυμέναιον, οὔτε του γάμου 

μέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς. 

ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύσμορος 
ξῶσ᾽ εἰς ϑανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς" 920 
ποίαν παρεξελϑοῦσα δαιμόνων δίχην; 

τί χρή μὲ τὴν δύστηνον ἐς ϑεοὺς ἔτι 

βλέπειν; τίν᾽ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ 

τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽ ἐχτησάμην. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὖν τάδ᾽ ἐστὶν ἐν ϑεοῖς καλά, 925 

παϑόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες" 

εἰ δ᾽ οἵδ᾽ ἁμαρτάνουσι, μὴ πλείω κακὰ 

πάϑοιεν ἢ καὶ δρῶσιν ἐχδίκως ἐμέ. 

ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων ῥιπαὶ 

τήνδε γ᾽ ἔχουσιν. 980 
τοιγάρτοι καὶ τοῖσιν ἄγουσιν 

κλαύμαϑ᾽ ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ. 
οἴμοι, ϑανάτου τοῦτ᾽ ἐγγυτάτω 

τοὔπος ἀφῖκται. . 
ϑαρσεῖν οὐδὲν παραμυϑοῦμαι 935 

μὴ οὐ τάδε ταύτῃ κατακυροῦσϑαι. "sd 

ὦ γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον 
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καὶ ϑεοὶ προγενεῖς, 
ἄγομαι δὴ κοὐκέτι μέλλω. 

λεύσσετε, Θήβης οἵ κοιρανέδαι 940 
[viv βασιλίδα μούνην λοιπήν], 

; οἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν πάσχω, 
[un : . τὴν εὐσεβίαν σεβίσασα. olm ^ 
i QUO ἔτλα καὶ ΖΔανάας οὐράνιον φῶς Se n er 

$ Eoo ἀλλάξαι δέμας ἐν χαλκοδέτοις αὐλαῖξφ᾽ fec 9-945 4 "c. 

E A^ κρυπτομένα δ᾽ ἐν τυμβήρει ϑαλάμῳ κατεξεύχϑη" 
4 1 καίτοι καὶ γενεᾷ τίμιος, ὦ παῖ παῖ, 

Merov U^ καὶ Ζηνὸς ταμιεύεσκε γονὰς χρυσορύτους. 960 
ww ἀλλ᾽ & μοιριδία τις δύνασις δεινά" 

Γὰ σι οὔτ᾽ ἄν νιν ὔὕλβος οὔτ᾽ "άρης, οὐ πύργος, οὐχ 
ecl ἁλίκτυποι 

ς Miet νᾶες ἐχφύγοιεν. 

ξεύχϑη δ᾽ ὀξύχολος παῖς ὃ ΖΔρύαντος, J£ C.955 

᾿Ηδωνῶν βασιλεύς, κερτομίοις ὀργαῖς re 

ἔχ Ζιονύσου πετρώδει κατάφαρχτος év δεσμῷ. 

οὕτω τᾶς μανίας δεινὸν ἀποστάζει MIA (094 P244 
3 / , » 3. — Ὁ 7 dob ! 

ἀνϑηρόν τὲ AP ALLE Es E μανίαις’ 960 
I der 3 , 7 

wie Wevov τὸν Θεοῦ έν κερτομίοις γλώσσαις. 

παύεσκε μὲν γὰρ ἐνθέους γυναῖκας εὔιόν τε 

πῦρ, 
᾿φιλαύλους τ᾽ ἠρέϑιξε Μούσας. 9065 

1 "V αρὰ δὲ χυανέων σπιλάδων διδύμας ἁλὸς 

pon CE Boezógw ἰδ’ ὃ Θρῃκῶν ἄξενος 
Sou Δ Σαλμυδησός, ἵν᾽ appro e “4ρης MIS d 

; .δισσοῖσι Φινείδαιο 

εἶδεν ἀρατὸν ἕλκος "λτὺΐ “ὃ 
944—954 — 955—965. 

966—976 — 971—987. 

* 
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ἀραχϑὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος 
ἀλαὸν ἀλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις 

ἄτερϑ' ἐγχέων, ὑφ᾽ αἱματηραῖς 975 
χείρεσσι καὶ κερκέδων Gxuoicuv 

NA κατὰ δὲ Make id μέλεοι μελεᾶν πάϑαν 917 

κλαῖον, ματρὸς ἔχοντες ἀνύμφευτον yovév' 980 
^ e. ——— 

ὠ ἃ δὲ σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων. p " 
»»» . ἃ ἄντασ᾽ ᾿Ερεχϑειδᾶν, 

24i 6 τηλεπόροις δ᾽ ἐν ἄντροις 

τράφη ϑυέλλαισιν ἐν πατρραἴξ, qn 
M5. Bg ὀρϑόποδ d Y ορξὰς ἅμιππος ῥϑύποι ος ὑπὲρ πάγου 985 

i ϑεῶν maio" ἀλλὰ κἀπ᾽ ἐκείνᾳ 
Μοῖραν μακραίωνες ἔσχον, ὦ παῖ. "vet Me éco 

TEIPEZIA X. diano PRO. 
Θήβης ἄνακτερ, ἥκομεν κοινὴν ὁδὸν 

δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε" τοῖς τυφλοῖσι γὰρ 

αὕτη κέλευϑος ἐκ προηγητοῦ πέλει. 990 
KP. τί δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, νέον; 
TE. ἐγὼ διδάξω, καὶ σὺ τῷ μάντει πιϑοῦ. 

ΚΡ, οὔκουν πάρος ys σῆς ἀπεστάτουν φρενός. 

TE. τοιγὰρ δι᾿ ὀρϑῆς τήνδ᾽ ἐναυκλήρεις πόλιν. 
ΚΡ, ἔχω πεπονθὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα. 995 

TE. φρόνει βεβὼς αὖ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης. 
ΚΡ, τί δ᾽ ἔστιν; ὡς ἐγὼ τὸ σὸν φρίσσω στόμα. 

TE. γνώσει, τέχνης σημεῖα τῆς ἐμῆς κλύων. 

εἰς γὰρ παλαιὸν ϑᾶκον ὀρνιϑοσκόπον 
ἵζων, ἵν᾽ ἦν μοι παντὸς οἰωνοῦ λιμήν, 1000 
ἀγνῶτ᾽ ἀκούω φϑόγγον ὀρνίϑων, κακῷ 

κλάξοντας οἴστρῳ καὶ βεβαρβαρωμένῳ" 

καὶ σπῶντας ἐν χηλαῖσιν ἀλλήλους φοναῖς 
ἔγνων" πτερῶν γὰρ ῥοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν. 
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εὐθὺς δὲ δείσας ἐμπύρων ἐγευόμην 1005 

βωμοῖσι παμφλέκτοισιν" ἐκ δὲ ϑυμάτων 

Ἥφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σποδῷ 

μυδῶσα κηκὶς μηρίων ἐτήκετο 

κἄτυφε xüvémvus, καὶ μετάρδιοι 

χολαὶ διεσπείροντο, καὶ καταρρυεῖς 1010 
μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο πιμελῆς. 

τοιαῦτα παιδὸς τοῦδ᾽ ἐμάνθανον πάρα, 
φϑίνοντ᾽ ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα" 
ἐμοὶ γὰρ οὗτος ἡγεμών, ἄλλοις δ᾽ ἐγώ. 
καὶ ταῦτα τῆς σῆς ἐκ φρενὸς νοσεῖ πόλις. 1015 

βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελεῖς 

πλήρεις ὑπ᾽ οἰωνῶν vs καὶ κυνῶν βορᾶς 
τοῦ δυσμόρου πεπτῶτος Οἰδίπου γόνου. 

κἄτ᾽ οὐ δέχονται ϑυστάδας λιτὰς ἔτι 

ϑεοὶ παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲ μηρίων φλόγα, 1020 
οὐδ᾽ ὄρνις εὐσήμους ἀπορροιβδεῖ Bode, 
ἀνδροφϑόρου βεβρῶτες αἵματος Aímog. 

ταῦτ᾽ οὖν, τέκνον, φρόνησον. ἀνθρώποισι γὰρ 

τοῖς πᾶσι κοινόν ἐστι τοὐξαμαρτάνειν" 

ἐπεὶ δ᾽ ἁμάρτῃ, κεῖνος οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἀνὴρ 1025 
ἄβουλος οὐδ᾽ ἄνολβος, ὅστις ἐς κακὸν 

πεσὼν ἀκῆται μηδ᾽ ἀκίνητος πέλῃ. 

αὐϑαδία τοι σκαιότητ᾽ ὀφλισκάνει. 
ἀλλ᾽ εἶκε τῷ ϑανόντι μηδ᾽ ὀλωλότα 
κέντει" τίς ἀλκὴ τὸν ϑανόντ᾽ ἐπιχτανεῖν; 1080 

εὖ σοι φρονήσας εὖ λέγω" τὸ μανϑάνειν δ᾽ 
ἥδιστον εὖ λέγοντος, εἰ κέρδος λέγοι. 
ὦ πρέσβυ, πάντες ὥστε τοξόται σκοποῦ 

τοξεύετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, κοὐδὲ μαντικῆς 
ἄπρακτος ὑμῖν εἰμι" τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένουρ 1036 
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ἐξημπόλημαι κἀμπεφόρτισμαι πάλαι. 

κερδαίνετ᾽, ἐμπολᾶτε τἀπὸ Σάρδεων 

ἤλεκτρον, εἰ βούλεσϑε, καὶ τὸν Ἰνδικὸν 
χρυσόν τάφῳ δ᾽ ἐκεῖνον οὐχὶ κρύψετε, 
οὐδ᾽ εἰ ϑέλουσ᾽ οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν 1040 
φέρειν νιν ἁρπάζοντες ἐς Ζιὸς 9oóvove, Ξ 

οὐδ᾽ ὡς μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας ἐγὼ 

ϑάπτειν παρήσω κεῖνον" εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 
ϑεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σϑένει. 

πίπτουσι δ᾽, ὦ γεραιξ Τειρεσία, βροτῶν 1040 
qoi πολλὰ δεινοὶ πτώματ᾽ cioyo , ὅταν λόγους 
αἰσχροὺς χαλῶς λέγωσι τοῦ κέρδους χάριν. 

TE. φεῦ" 

ὧρ᾽ οἶδεν ἀνθρώπων τις, ἄρα φράζξεται, 
KP. cí χρῆμα; ποῖον τοῦτο πάγκοινον λέγειρ; 

TE. ὅσῳ κράτιστον κτημάτων εὐβουλία; 1060 

ΚΡ, ὅσῳπερ, οἶμαι, μὴ φρονεῖν πλείστη βλάβη. 

TE. ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυο. 

ΚΡ, οὐ βούλομαι τὸν μάντιν ἀντειπεῖν κακῶρ. 

TE. xol μὴν λέγεις, ψευδῆ μὲ ϑεσπίξειν λέγων. 
KP. τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος. 10δῦ 
TE. τὸ δ᾽ ἐκ τυράννων αἰσχροχέρδειαν φιλεῖ, 

KP. ἄρ᾽ οἶσϑα ταγοὺς ὄντας ἃν λέγῃς λέγων; 
TE. οἶδ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ τήνδ᾽ ἔχεις σώσας πόλιν. 
KP. σοφὸς σὺ μάντις, ἀλλὰ τἀδικεῖν φιλῶν. 

TE. ὄρσεις us τἀκίνητα διὰ φρενῶν φράσαι. 10600 

KP. κίνει, κύων τς, τῳ κέρδεσιν λέγων. m 
TE. οὕτω yàg ἤδη καὶ δοχῶ τὸ σὸν μέρος. ΜΝ ^ 

KP. ὡς μὴ ᾿μπολήσων ἴσϑι τὴν ἐμὴν φρένα. & she 

TE. ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι κάτισϑι μὴ πολλοὺς ἔτι | 
τρόχους ἁμιλλητῆρας ἥλιον τελεῖν, 1065 
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ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα 
νέχυν νεχρῶν ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς ἔδει, 

&v9' ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἄνω βαλὼν κάτω 
ψυχήν v ἀτίμως ἐν τάφῳ κατῴκισας. 
ἔχεις δὲ τῶν χκάτωϑεν ἐνθάδ᾽ αὖ ϑεῶν 1010 

ἄμοιρον, ἀκτέριστον, ἀνόσιον νέκυν. 

ὧν οὔτε σοὶ μέτεστιν οὔτε τοῖς ἄνω 
ϑεοῖσιν, ἀλλ᾽ ἐκ σοῦ βιάξονται τάδε. 
τούτων σὲ λωβητῆρες ὑστεροφϑόροι 

λοχῶσιν “Ἧιδου καὶ ϑεῶν ᾿Ερινύες, 1075 
ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδε ληφϑῆναι κακοῖς. 

καὶ ταῦτ᾽ ἄϑρησον εἰ κατηργυρωμένος 

λέγω" φανεῖ γὰρ οὐ μακροῦ χρόνου τριβὴ 

ἀνδρῶν γυναικῶν σοῖς δόμοις κωκύματα. 

ἐχϑραὶ δὲ πᾶσαι συνταράδσσονται πόλεις, 1080 
ὅσων σπαράγματ᾽ ἢ κύνες καϑήγνισαν 

ἢ ϑῆρες ἤ τις πτηνὸς οἰωνός, φέρων 

ἀνόσιον ὀσμὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλιν. 
τοιαῦτά σου, λυπεῖς γάρ, ὥστε τοξότης 

ἀφῆκα ϑυμῷ καρδίας τοξεύματα 1085 

βέβαια, τῶν σὺ ϑάλπος οὐχ ὑπεχδραμεῖ. 
ὦ παῖ, σὺ δ᾽ ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμους, ἵνα 
τὸν ϑυμὸν οὗτος ἐς νεωτέρους ἀφῇ; 
καὶ γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχαιτέραν 

τὸν νοῦν τ᾽ ἀμείνω τῶν φρενῶν ὧν νῦν φέρει... χη 

XO. ἁνήρ, ἄναξ, βέβηκε δεινὰ ϑεσπίσας" 1091 uc ef | 
ἐπιστάμεσϑα δ᾽, ἐξ ὅτου λευκὴν ἐγὼ 

τήνδ᾽ ἐκ μελαίνης ἀμφιβάλλομαι τρίχα, 
ἡ πώ ποτ᾽ αὐτὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λακεῖν. 

KP. ἔγνωκα καὐτὸς καὶ ταράσσομαι φρένας" 1095 
τό v εἰκαϑεῖν γὰρ δεινόν, ἀντιστάντα δὲ 

SoPnROocLEs. / j 17 
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ἄτῃ πατάξαι ϑυμὸν ἐν δεινῷ πάρα. 
XO. εὐβουλίας δεῖ, παῖ «Μενοικέως Κρέον. 
ΚΡ, τί δῆτα χρὴ δρᾶν; φράζε" πείσομαι δ᾽ ἐγώ. 
ΧΟ. ἐλθὼν κόρην μὲν ἐκ κατώρυχος στέγης 1100 

ἄνες, κτίσον δὲ τῷ προκειμένῳ τάφον. 
KP. καὶ ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς καὶ δοκεῖς παρεικαϑεῖν; 

ΧΟ. ὅσον γ᾽, ἄναξ, τάχιστα" συντέμνουσι γὰρ 

ϑεῶν ποδώκεις τοὺς κακόφρονας βλάβαι. 

KP. οἴμοι" μόλις μέν, καρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι 110ὅ 
τὸ δρᾶν" ἀνάγκῃ δ᾽ οὐχὶ δυσμαχητέον. 

ΧΟ. δρᾶ νυν τάδ᾽ ἐλϑὼν μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοισιν τρέπε. 
ΚΡ, ὧδ᾽ ὡς ἔχω στείχοιμ᾽ ἄν" ἴτ᾽ iv ὀπάονες, 

οἵ v' ὄντες οἵ τ᾿ ἀπόντες, ἀξίνας χεροῖν 

ὁρμᾶσϑ' ἑλόντες εἰς ἐπόψιον τόπον. 1110 
* * * * * * 

| ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ δόξα τῇδ᾽ ἐπεστράφη, 
"a αὐτός τ᾿ ἔδησα καὶ παρὼν ἐχλύσομαι. 

, δέδοικα γὰρ μὴ τοὺς καϑεστῶτας νόμους eo 
m ; UA 

ἄριστον ἢ σῴξοντα τὸν rani τελεῖν. 

ex "XO. πόλύβνύμέ,. Καδμείας νὐμφᾶς ἄγαλμα TA 
AQ vuv ^ xxl Διὸς βαρυβρεμξτα | qi 

bo τὲ γέρος, κλυτὰν ὃς ἀμιφέπεις, Ι eio, éste δὲ΄ 

P. vans "ÉAsvoiviag Μη wear "UL 1190 
x Ug ἐΐ χόλποις, Βαλχεῦ, Βαχχᾶν 

E δ᾽ μὰτρὅπολῖν GhjBav 
τὰν τυραν ren ὑγρῶν 

Ἰσμηνοῦ ῥεϊϑρῶν ἀγρίου T 

ἐπὶ om0pó δράκοντος be S doro 1125 
σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόφου" πέτρας στέροψ ὕπωπε / 

67174 λιγνύς, ἔνϑα Κωῤύκιαι jos te 

e 1115—1125 — 1126—1136. 
L2 E or EN 
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νύμφαι στέχουσι Βακχίδες, Κασταλίας ve νᾶμα" 1180 
καί σὲ ΝΝυδαίων ὀρέων / vean ἐς Th, 2» 7. ΜΕΝ [δ o ut 

κισσήρεις ὄχϑαι χλωρά T ἀκτὰ / 
πολυστάφυλος πέμπει, ῥ 

ἀμβρότων ἐπέων " 

εὐαξζόντων Θηβαΐας 1135 
ἐπισκοποῦντ᾽ ἀγυιάς" 

τὰν ἔκπαγλα τιμᾷς sage tionis 

ὑπὲρ πασᾶν πόλεων | 
ματρὶ σὺν xsgavvía* 

καὶ νῦν, ὡς βιαίας 1140 

ἔχεται πάνδαμος πόλις ἐπὶ νόσου, 

"uev μολεῖν καϑαρσίῳ ποδὶ Παρνασίαν 

: ὑπὲρ κλιτὺν ἢ στονόεντα πορϑμόν. 1145 
ἰὼ πῦρ πνεόντων 

χοράγ᾽ ἄστρων, vvyíov 

φϑεγμάτων ἐπίσκοπε, 

παῖ Δῖον γένεϑλον, 

προφάνηϑ', ὦναξ, σαῖς ἅμα περιπόλοις 1150 
Θυΐίαισιν, αἴ Gs μαινόμεναν πάννυχοι 

χορεύουσι τὸν ταμίαν "Ioxyov. 

ATTEAOZ. 

Κάδμου πάροικοι καὶ δόμων ᾿Αμφίονος, 1155 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὁποῖον στάντ᾽ ἂν ἀνθρώπου βίον 
οὔτ᾽ αἰνέσαιμ᾽ ἂν οὔτε μεμψαίμην ποτέ. 
τύχη γὰρ ὀρϑοῖ καὶ τύχη καταρρέπει 

τὸν εὐτυχοῦντα τόν τε δυστυχοῦντ᾽ ἀεί" 
καὶ μάντις οὐδεὶς τῶν ἐφεστώτων βροτοῖς. 1160 

Κρέων γὰρ ἦν ξηλωτός, ὡς ἐμοί, ποτέ, 
1137—1145 — 1146—11654. 

17* 
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σώσας uiv ἐχϑρῶν τήνδε Καδμείαν χϑόνα 

λαβών τε χώρας παντελῆ μοναρχίαν 

ηὔϑυνε, ϑάλλων εὐγενεῖ τέκνων σπορᾷ" 

καὶ νῦν ἀφεῖται πάντα. τὰς γὰρ ἡδονὰξλξ 1165 

ὅταν προδῷ σῶμ᾽ ἀνδρός, οὐ τίϑημ᾽ ἐγὼ 
ξῆν τοῦτον: ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. 
πλούτει τε γὰρ κατ᾽ οἶκον, εἰ βούλει. μέγα᾽ 
καὶ tij τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων" ἐὰν δ᾽ ἀπῇ 
τούτων τὸ χαίρειν, τἄλλ᾽ ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς 1170 

οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν. 

τί δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἄχϑος βασιλέων ἥκεις φέρων; 
τεϑνᾶσιν" οἵ δὲ ξῶντες αἴτιοι ϑανεῖν. 

καὶ τίς φονεύει; τίς δ᾽ Ó κείμενος; λέγε. 

Aiuev ὄλωλεν" αὐτόχειρ δ᾽ αἱμάσσεται. 1116 

πότερα πατρῴας ἢ πρὸς οἰχείας χερός; 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ, πατρὶ μηνίσας φόνου. 

ὦ μάντι, τοὔπος ὡς ἄρ᾽ ὀρϑὸν ἤνυσας. 
ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τἄλλα βουλεύειν πάρα. 

καὶ μὴν ὁρῶ τάλαιναν Εὐρυδίκην ὁμοῦ 1180 
δάμαρτα τὴν Κρέοντος" ἐκ δὲ δωμάτων 

ἤτοι κλύουσα παιδὸς ἢ τύχῃ περᾷ. 

ΕΥ̓ΡΥΔΙΚΗ. 

ὦ πάντες ἀστοί, τῶν λόγων ἐπῃσϑόμην 
πρὸς ἔξοδον στείχουσα, Παλλάδος ϑεᾶς 

ὅπως ἱκοίμην εὐγμάτων προσήγορος. 1185 

καὶ τυγχάνω τε κλῇϑρ᾽ ἀνασπαστοῦ πύλης 
χαλῶσα, καί μὲ φϑόγγος οἰκείου κακοῦ 

βάλλει δι᾿ ὥτων" ὑπτία δὲ κλίνομαι 
δείσασα mobs δμωαῖσι κἀποπλήσσομαι. 

ἀλλ᾽ ὅστις ἦν ὁ μῦϑος αὖϑις εἴπατε; 1190 
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κακῶν γὰρ οὐκ ἄπειρος οὖσ᾽ ἀκούσομαι. 
ἐγώ, φίλη δέσποινα, καὶ παρὼν ἐρῶ 
κοὐδὲν παρήσω τῆς ἀληϑείας ἔπος. 

τί γάρ 6s μαλϑάσσοιμ᾽ ἂν ὧν ἐς ὕστερον 
ψεῦσται φανούμεϑ'᾽; ὀρϑὸν ἁλήϑει᾽ ἀεί. 1195 

ἐγὼ δὲ σῷ ποδαγὸς ἑσπόμην πόσει 

πεδίον ἐπ᾿ ἄκρον, ἔνϑ᾽ ἔκειτο νηλεὲς 
χυνοσπάρακτον σῶμα Πολυνείκους ἔτι" 

καὶ τὸν μέν. αἰτήσαντες ἐνοδίαν ϑεὸν 

Πλούτωνά τ᾽ ὀργὰς εὐμενεῖς κατασχεϑεῖν, 1200 

λούδσαντες ἁγνὸν λουτρόν, ἐν νεοσπάσιν 

ϑαλλοῖς ὃ δὴ ᾿λέλειπτο συγκατήϑομεν, 

καὶ τύμβον ὀρϑόκρανον οἰκείας χϑονὸς 

χώσαντες αὖϑις πρὸς λιϑόστρωτον κόρης 

νυμφεῖον “4ιδου κοῖλον εἰσεβαίνομεν. 1205 

φωνῆς δ᾽ ἄπωϑεν ὀρϑίων xoxvudtov ( ? 

κλύει τις ἀκτέριστον ἀμφὶ παστάδα, : 

καὶ δεσπότῃ Κρέοντι σημαίνει μολών" 

τῷ δ᾽ ἀϑλίας ἄσημα περιβαίνει βοῆς 
ἕρποντι μᾶλλον ἄσσον, οἰμώξας δ᾽ ἔπος 1510 
(qo. δυσϑρήνητον" ὦ τάλας ἐγώ, 

ἄρ᾽ εἰμὶ μάντις; ἄρα δυστυχεστάτην 
κέλευϑον ἕρπῳ τῶν παρελϑουσῶν ὁδῶν; : 

παιδός μὲ o ett φϑόγγος. ἀλλὰ πρόσπολοι. 

ἴτ᾽ ἄσσον ὠκεῖς καὶ παραστάντες τάφῳ 1915 
ἀϑρήσαϑ'᾽., &ouov χώματος λιϑοσπαδῆ 

δύντες πρὸς αὐτὸ στόμιον, εἰ τὸν Αἵμονος 

φϑόγγον συνίημ᾽ ἢ ϑεοῖσι κλέπτομαι. 

τάδ᾽ ἐξ ἀϑύμου δεσπότου κελεύσμασιν 

ἠϑροῦμεν" ἐν δὲ λοισϑίῳ τυμβεύματι 1220 

τὴν μὲν χρεμαστὴν αὐχένος κατείδομεν, 
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Boóxyo μιτώδει σινδόνος καϑημμένην, 
τὸν δ᾽ ἀμφὶ μέσσῃ περιπετῆ προσκείμενον, 

εὐνῆς ἀποιμώξοντα τῆς κάτω φϑορὰν 

καὶ πατρὸς ἔργα καὶ τὸ δύστηνον λέχος. 155 
ὃ δ᾽ ὡς δρᾷ σφε, στυγνὸν οἰμώξας ἔσω 

χωρεῖ πρὸς αὐτὸν κἀνακωκύδας καλεῖ" 

ὦ τλῆμον, οἷον ἔργον εἴργασαι" τίνα 

νοῦν ἔσχες; ἐν τῷ συμφορᾶς διεφϑάρης; 

ἔξελϑε, τέκνον. ἱκέσιός 6s λίσσομαι. 1230 

τὸν δ᾽ ἀγρίοις ὕσσοισι παπτήνας ὃ παῖς, 

πτύσας προσώπῳ κοὐδὲν ἀντειπών, ξίφους 
ἕλκει διπλοῦς κνώδοντας" ἐκ δ᾽ ὁρμωμένου 
πατρὸς φυγαῖσιν ἤμπλακ᾽" εἶϑ᾽ ὁ δύσμορος 
αὑτῷ χολωϑείς, ὥσπερ εἶχ᾽, ἐπενταϑεὶς 1235 
ἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος, ἐς δ᾽ ὑγρὸν 
ἀγκῶν᾽ ἔτ᾽ ἔμφρων παρϑένῳ προσπτύσσδεται" 

καὶ φυσιῶν ὀξεῖαν ἐκβάλλει ῥοὴν 

λευκῇ παρειᾷ φοινίου σταλάγματος. Mere 

κεῖται δὲ νεκρὸς περὶ νεχρῷ, và νυμφικὰ 1540 
τέλη λαχὼν δείλαιος εἶν “Ἥινδου δόμοις, 

δείξας ἐν ἀνθρώποισι τὴν ἀβουλίαν 

ὅσῳ μέγιστον ἀνδρὶ πρόσκειται κακόν. 

τί τοῦτ᾽ ἂν εἰκάσειας; ἡ γυνὴ πάλιν 

φρούδη, πρὶν εἰπεῖν ἐσϑλὸν ἢ κακὸν λόγον. 1245 

καὐτὸς τεϑάμβηκ᾽" ἐλπίσιν δὲ βόσκομαι 
ἄχη τέκνου κλύουσαν ἐς πόλιν γόους 

οὐκ ἀξιώσειν, ἀλλ᾽ ὑπὸ στέγης ἔσω 

ὁμωαῖς προϑήσειν πένϑος οἰχεῖον στένειν. 
[γνώμης γὰρ οὐκ ἄπειρος, ὥσϑ᾽ ἁμαρτά- 

νειν. 1250 : 

οὐκ οἶδ᾽“ ἐμοὶ δ᾽ oov ἥ v ἄγαν σιγὴ βαρὺ 



: ANTIT'ONH. 263 

δοκεῖ προσεῖναι χὴ μάτην πολλὴ βοή. T 

| AT. ἀλλ᾽ εἰσόμεσϑα, μή τι καὶ κατάσχετον .ueaad- 
, κρυφῇ καλύπτει καρδίᾳ Suuovuévn, 
: δόμους παραστείχοντες᾽ εὖ yàg οὖν λέγεις. 1255 
; καὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος. z frat τς. 

- ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ αὐτὸς ἐφήκει | Kee K, οἱ Quen Pid 

à uviju ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων, 
] εἰ ϑέμις εἰπεῖν, οὐκ ἀλλοτρίας 
| ἄτης. ἀλλ᾽ αὐτὸς ἁμαρτών. 1260 

KP. ἰὼ φρενῶν δυσφρόνων ἁμαρτήματα 201 due e t 

στερεὰ ϑανατόεντ᾽, 
ὦ χτανόντας τὲ καὶ 'al- ade. DU. 

ϑανόντας βλέποντες ἐμφυλίους. 

ὥμοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων. - 1265 

ἰὼ παῖ, νέος νέῳ ξὺν uógo, ia pt, 

αἰαῖ αἰαῖ, ὑπο 

ἔϑανες, ἀπελύϑης. 
ἐμαῖς οὐδὲ σαῖσι δυσβουλίαις. ,.-- “( 

XO. oiu ὡς ἔοικας ὀψὲ τὴν δίκην ἰδεῖν. 1210 
KP. οἴμοι, 

ἔχω μαϑὼν δείλαιος" ἐν δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ wv vet s un 
ϑεὸς τότ᾽ ἄρα τότε μέγα βάρος μ᾽ ἔχων ““ ed 
ἔπαισεν, ἐν δ᾽ ἔσεισεν ἀγρίαις ὁδοῖς, (Δαν Ὁ 

“ οἴμοι, λαχκπάτητον ἀντρέπων χαράν. 1275 

φεῦ φεῦ, ὦ πόνοι βροτῶν δύσπονοι. 

ἘΞΑΓΓΈΛΟΣ. 

ὦ δέσποϑ᾽, ὡς ἔχων vs καὶ κεκτημένος, 1318 

τὰ μὲν πρὸ χειρῶν τάδε φέρων, τὰ δ᾽ ἐν δόμοις 

ἔοικας ἥκειν καὶ τάχ᾽ ὄψεσθαι κακά. 1280 
1261—1277 — 1284— 1300. 

yn b 

x 
ἵν 
" 

& D 

d 
y 



264 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

KP. τί δ᾽ ἔστιν αὖ κάκιον ἢ κακῶν ἔτι; | 
EZ. γυνὴ τέϑνηκε, τοῦδε παμμήτωρ νεκροῦ, | 

δύστηνος, ἄρτι νεοτόμοισι πλήγμασιν. FA 

KP. ἰὼ ἰὼ δυσκάϑαρτος “Διδου λιμήν, pem 1284 
τί μ᾽ ἄρα ví uw ὀλέκεις; τ 1285 
- 

ὕνωφισ. ὦ κακάγγελτά μοι 

«cw? προπέμψας ἄχη, τίνα ϑροεῖς λόγον; 

ciat, ὀλωλότ᾽ ἄνδρ᾽ ἐπεξειργάσω. pe «p. 
τί φής. παῖ; τίν᾽ αὖ λέγεις μοι νέον, 
αἰαῖ αἰαῖ, 1290 

σφάγιον ἐπ’ ὀλέϑρῳ 
γυναικεῖον ἀμφικεῖσϑαι μόρον; 

ΧΟ. ὁρᾶν πάρεστιν" οὐ γὰρ ἐν μυχοῖς ἔτι. 
ΚΡ, οἴμοι, 

κακὸν τόδ᾽ ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας. 1295 
τίς ἄρα, τίς us πότμος ἔτι περιμέγψει; 

ἔχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίωὰ ΩΝ 

τάλας, τὸν δ᾽ ἔναντα προσβλέπω νεκρόν. 
φεῦ φεῦ μᾶτερ ἀϑλία. φεῦ τέκνον. 1800 
ἣ δ᾽ ὀξύϑηκτος ἦδε βωμία πέριξ 

λύει κελαινὰ βλέφαρα, κωκύσασα μὲν 
A o toU πρὶν ϑανόντος “Μεγαρέως κλεινὸν λάχος, ] ? | 

e e leg δὲ τοῦδε, λοίσϑιον δὲ col κακὰς 

"y πράξεις ἐφυμνήσασα τῷ παιδοκτόνῳ. 1305 
P. αἰαῖ αἰαῖ, τ ions d 

ἀνέπταν φόβῳ. τί Ww οὐκ ἀνταίαν 
ἔπαισέν τις ἀμφιϑήκτῳ ξίφει; 

δείλαιος ἐγώ. αἰαῖ, 1810 

δειλαίᾳ δὲ συγκέχραμαι δύα. 
ὡς αἰτίαν ys τῶνδε κἀκείνων ἔχων 

1306—1311 — 1328— 1333. 

! 

Ei il 

e| li 
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πρὸς τῆς ϑανούσης τῆσδ᾽ ἐπεσκήπτου μόρων. 
ποίῳ δὲ κἀπελύσατ᾽ ἐν φοναῖς τρόπῳ; 
παίσασ᾽ ὑφ᾽ ἧπαρ αὐτόχειρ αὑτήν, ὅπως 1815 
παιδὸς τόδ᾽ ἤσϑετ᾽ ὀξυκώχκυτον πάϑοο. 

ὥμοι μοι, τάδ᾽ οὐχ ém ἄλλον βροτῶν 
ἐμᾶς ἁρμόσει ποτ᾽ ἐξ αἰτίας. 

ἐγὼ γάρ σ᾽ ἐγὼ éxavov, ὦ μέλεος, 

ἐγώ, φάμ᾽ ἔτυμον. ἰὼ πρόσπολοι, 1890 

ἄγετέ μ᾽ ὅ τι τάχιστ᾽, ἄγετέ μ᾽ ἐχποδών, 
τὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδένα. 1325 

κέρδη παραινεῖς, εἴ τι κέρδος ἐν κακοῖς : 
βράχιστα γὰρ κράτιστα τἀν ποσὶν κακά. Wa, Sere m 

ἴτω ἴτω, p» 
φανήτω μόρων ὃ κάλλιστ᾽ ἐμῶν 1829 

ἐμοὶ τερμίαν ἅγων ἁμέραν : 

moro: ἴτω ἴτω, Mut. ehe συ vs ad 
ὅπως μηκέτ᾽ ἅμαρ ἄλλ᾽ εἰσίδω. 1888 
μέλλοντα ταῦτα. τῶν προκειμένων τι χρὴ 

πράσσειν μέλει γὰρ τῶνδ᾽ ὅτοισι χρὴ μέ- 
λειν. 1335 

ἀλλ᾽ ὧν ἐρῶ. τοιαῦτα συγκατηυξάμην. 
μή νυν προσεύχου μηδέν" ὡς πεπρωμένης 

οὐκ ἔστι ϑνητοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή. 

ἄγοιτ᾽ ἂν μάταιον ἄνδρ᾽ ἐχποδών, 
ὅς, ὦ παῖ, σέ v οὐχ ἑκὼν κάχτανον 1840᾽ 
σέ v' αὖ τάνδ᾽, ὥμοι μέλεος, οὐδ᾽ ἔχω 
ὅπα πρὸς πότερα κλιϑῶ" πάντα γὰρ 

λέχρια τἀν χεροῖν, τὰ δ᾽ ἐπὶ κρατέ μοι 1345 
πότμος δυσκόμιστος εἰσήλατο. 

πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας 
1317—1325 — 1389 ---1846, 



266 ZOSOKAEOTZ ANTICTONH. 

πρῶτον ὑπάρχει" χρὴ δ᾽ ἐς τὰ ϑεῶν 
μηδὲν ἀσεπτεῖν" μεγάλοι δὲ λόγοι 
μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων 
ἀποτίσαντες 

γήρᾳ τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν. 
Cou eG e 

1350 





AHIANEIPA. 

OEPAIIAINA. 

'TAAOZ. 

XOPOZ ΠΑΡΘΈΝΩΝ ΤΡΑΧΙΝΊΩΝ, ! 
ATTEAOZ. 



i] 

TIIO0EZIZ. 

EK ΤῊΣ AIIOAAOA9POT BIBAIOOHKHZ (IL 7, 5.) 

Ἡρακλῆς παραγενόμενος εἰς Καλυδῶνα τὴν Οἰνέως 
ϑυγατέρα 4ηιάνειραν ἐμνηστεύσατο, καὶ διαπαλαίσας ὑπὲρ 
τῶν γάμων αὐτῆς πρὸς τὸν ᾿Δχελῷον ἀπεικασϑέντα ταύρῳ, 
περιέκλασε τὸ ἕτερον τῶν κεράτων" καὶ τὴν μὲν ““ηιάνει- 
ραν γαμεῖ; τὸ δὲ πέρας ᾿χελῷος λαμβάνει; δοὺς ἀντὶ τού- 
του τὸ τῆς ᾿Δμαλϑείας. ᾿ζ“μάλϑεια δὲ ἦν Atuovíov ϑυγά- 
τηρ59 ἣ κέρας εἶχε ταύρου" τοῦτο δέ, ὡς Φερεκύδης φησί, 
δύναμιν εἶχε τοιαύτην᾽ ὥστε ποτὸν ἢ βρωτόν, ὅπερ εὔξαιτό 
τις. παρέχειν ἄφϑονον. στρατεύει δὲ “Ηρακλῆς μετὰ Κα- 
λυδωνίων ἐπὶ Θεσπρωτούς, καὶ πόλιν ἑλὼν Ἐφύραν, ἧς 
ἐβασίλευε Φύλας. ᾿Δστυόχῃ τῇ τούτου ϑυγατρὶ συνελϑὼν 
πατὴρ Τληπολέμου γίνεται. γενομένων δὲ τούτων εὐωχού- 
μένος παρὰ Οἰνεῖ, κονδύλῳ παίσας ἀπέκτεινεν Εὔνομον 
τὸν ᾿Δρχιτέλους παῖδα κατὰ χειρῶν διδόντα" συγγενὴς δὲ 
οὗτος Οἰνέως. xol ὃ μὲν πατὴρ τοῦ παιδὸς ἀκουσίου γενο- 
μένου τοῦ συμβεβηκότος συνεγνωμόνει" Ἡρακλῆς δὲ κατὰ 
τὸν νόμον φυγὴν ὑπομένειν ἤϑελε, καὶ δὴ ἔγνω πρὸς 
Κήυκα εἰς Τραχῖνα ἀπιέναι. ἄγων δὲ Ζηιάνειραν εἰς πο- 
ταμὸν Εὔηνον ἦλϑεν. ἐν ᾧ καϑεζόμενος ΝΝέσσος ὃ Κένταυ- 
ρος τοὺς παριόντας διεπόρϑμευε μισϑοῦ, λέγων παρὰ ϑεῶν 
ταύτην τὴν πορϑμείαν εἰληφέναι. διὰ τὸ δίκαιος εἶναι. 
αὐτὸς μὲν οὖν Ἡραχλῆς τὸν ποταμὸν διέβη, 4ηιάνειραν 
δὲ μισϑὸν αἰτηϑεὶς ἐπέτρεψε ΪΝὝέσσῳ διακομίζειν. ὃ δὲ 
πορϑμεύων αὐτὴν ἐπεχείρει βιάξεσϑαι. τῆς δὲ ἀνακρα- 
γούσης αἰσϑόμενος ἐξελϑόντα Νέσσον ἐτόξευσεν εἰς τὴν 
καρδίαν. ὃ δὲ μέλλων τελευτᾶν, προσκαλεσάμενος 4ηιά- 
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νειραν, εἶπε τηρεῖν λαβοῦσαν ἐν κόχλῳ, εἰ ϑέλοι πρὸς 
Ἡρακλέα φιλίαν ἔχειν, τόν τε ἰὸν ἀφῆκε κατὰ τῆς κόχλου 
καὶ τὸ δυὲν ἐκ τοῦ τραύματος τῆς ἀκίδος αἷμα συμμίξας 
δέδωκεν᾽ ἣ δὲ λαβοῦσα ἐφύλαττε παρ᾽ ἑαυτῇ. διεξιὼν δὲ 
Ἡρακλῆς τὴν Δρυόπων χώραν καὶ τροφῆς ἀπορῶν, ὑπαντή- 
σαντος αὐτῷ Θειοδάμαντος βοηλατοῦντος, τὸν ἕτερον τῶν 
ταύρων λύσας καὶ σφάξας εὐωχεῖτο. ὡς δὲ ἧκεν εἰς Τραχῖνα 
πρὸς Κήυκα, ὑποδεχϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ Ζρύοπας κατεπολέμησεν. 
αὖϑις ἐκεῖθεν Αἰγιμίῳ βασιλεῖ συνεμάχησε Φωριέων" “απίϑαι 
γὰρ περὶ γῆς ὕρων πρὸς αὐτὸν ἐπολέμουν, Κορώνου στρα- 
τηγοῦντος. 0 δὲ πολιορκούμενος ἐπεκαλέσατο Ἡρακλέα βοηϑὸν 
ἐπὶ μέρει τῆς γῆς. βοηϑήσας δὲ «Ηραχλῆς ἀπέχτεινε Κόρωνον 
μετὰ xol ἄλλων. καὶ τὴν γῆν ἅπασαν ἐλευϑέραν ἐποίησεν" 
ἀπέκτεινε δὲ καὶ “αγόραν μετὰ τῶν παίδων. βασιλέα Ζρυ- 
όπων. ἐν ᾿Ζπόλλωνος τεμένει. “απιϑῶν σύμμαχον. παριόντα 
δὲ Ἴτωνα εἰς μονομαχίαν προυκαλεῖτο αὐτὸν Κύκνος ὃ ἴάρεος 
καὶ Πελοπίας᾽ συστὰς δὲ καὶ τοῦτον ἀπέκτεινεν. ὡς δὲ εἰς 
Ὀρμένιον ἧκεν, ᾿Δμύντωρ αὐτὸν ὃ βασιλεὺς οὐκ εἴασε uro" 
ὅπλων παριέναι, κωλυόμενος δὲ παρελϑεῖν καὶ τοῦτον ἀπέ- 
xTeLveV. ἀφικόμενος δὲ εἰς Τραχῖνα στρατιὰν ἐπ᾽ Οἰχαλίαν 
συνήϑροισεν, Εὔρυτον τιμωρήσασϑαι ϑέλων. συμμαχούντων 
δ᾽ ᾿ἀρχάδων αὐτῷ καὶ Μηλιέων τῶν ἐκ Τραχῖνος καὶ 4ο- 
κρῶν τῶν Ἐπικνημιδίων, κτείνας μετὰ τῶν παίδων Εὔρυ- 
τον. αἷρεῖ τὴν πόλιν, καὶ ϑάψας τῶν σὺν αὐτῷ στρατευσα- 
μένων τοὺς ἀποϑανόντας, Ἵππασον τὸν Κήυκος καὶ "Aoysiov 
καὶ Μέλανα, τοὺς Δικυμνίου παῖδας. καὶ λαφυραγωγήσας 
τὴν πόλιν, ἦγεν "Ióàqv αἰχμάλωτον. καὶ προσορμισϑεὶς 
Κηναίῳ τῆς Εὐβοίας ἀκρωτηρίῳ Διὸς Κηναίου ἱερὸν ἱδρύσατο. 
μέλλων δὲ ἱερουργεῖν κήρυκα ἔπεμψε λαμπρὰν ἐσϑῆτα οἴσοντα. 
παρὰ τούτου δὲ τὰ περὶ τὴν "lólqv Δηιάνειρα πυϑομένη, 
καὶ δείσασα μὴ πάλιν ἐκείνην ἀγαπήσῃ, νομίσασα τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ φίλτρον εἶναι τὸ δυὲν αἷμα NéGcov, τούτῳ τὸν χιτῶνα 
ἔχρισεν. ὡς δὲ ϑερμανϑέντος τοῦ χιτῶνος ὃ ἰὸς τῆς ὕδρας 
ἠσϑίετο, τὸν μὲν “ίχαν κατέβαλεν. εἰς Τραχῖνα δὲ ἐπὶ νεὼς 
κομίζεται. 4Δηιάνειρα δὲ ἀχϑεσϑεῖσα ἑξαυτὴν ἀνήρτησεν. 
Ἡρακλῆς δὲ ἐντειλάμενος Ὕλλῳ. ὃς αὐτῷ ἐκ Δηιανείρας ἦν 
παῖς πρεσβύτερος, τὴν ᾿Ιόλην ἀνδρωϑέντα γῆμαι, παραγενόμε- - 
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vog tig Οἴτην, 0 ἐστιν ὄρος Τραχῖνος, πυρὰν ποιήσας 
ἐκέλευσεν ἐπιβὰς ὑφάπτειν. τοῦ δὲ μὴ ϑέλοντος Ποίας 
παριὼν ἐπὶ ζήτησιν ποιμνίων ὑφάψας ἔλαβε τὰ τόξα παρ᾽ 
αὐτοῦ δωρεάν. καιομένης δὲ τῆς φλογὸς λέγεται νέφος 
ὑποστὰν μετὰ βροντῆς αὐτὸν εἰς οὐρανὸν ἀναπέμψαι" ἔνϑα 
τυχὼν ἀϑανασίας γήμας Ἥβην τὴν Ἥρας ϑυγατέρα ποιεῖ 
παῖδας ᾿Δλεξιάρην καὶ ᾿Δνίχητον. 

τῇ 

ΑΘΛΟΙ HPAKAEOT X. 

Πρῶτα μὲν ἐν Νεμέᾳ βριαρὸν κατέπεφνε λέοντα. 
δεύτερον ἐν “έρνῃ πολυαύχενον ὥλεσεν ὕδραν. 
τὸ τρίτον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖς ᾿Ερυμάνϑιον ἔχτανε κάπρον. 
χρυσόκερων ἔλαφον μετὰ ταῦτ᾽ ἤγρευσε. τέταρτον. 
πέμπτον δ᾽. ὕρννυϑας Στυμφηλίδας ἐξεδίωξεν. 
&xvov, "Auotovídog κόμισε ζωστῆρα φαεινόν. 
ἕβδομον, «Αὐγείου πολλὴν κόπρον ἐξεκάϑηρεν. 

| ὄγδοον, ἐκ Κρήτης δὲ πυρίπνοον ἤλασε ταῦρον. 
4] ἔκ Θρήκης, ἔνατον, Διομήδεος ἤγαγεν ἵππους. 

Γηρυόνου, δέκατον, βόας ἤλασεν ἐξ Ἔρυϑείης. 
ἑνδέκατον δ᾽, ἀνάγει κύνα Κέρβερον ἐξ ᾿᾽Δίδαο. 
δωδέκατον Ó', ἤνεγκεν ἐς “Ἑλλάδα χρύσεα μῆλα. 
Θεστίεω ϑυγατρῶν τρισκαιδέκατος πέλεν ἄϑλος. 



AHIANEIPA. 
“όγος μέν ἐστ᾽ ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανείς. 
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν᾽ ἐκμάϑοις βροτῶν, πρὶν ἂν 

ϑάνῃ vig, οὔτ᾽ εἰ χρηστὸς οὔτ᾽ εἴ τῷ κακός" 
ἐγὼ δὲ τὸν ἐμόν, καὶ πρὶν εἰς “Διδου μολεῖν, 

ἔξοιδ᾽ ἔχουσα δυστυχῆ τε καὶ βαρύν. 5 
ἥτις πατρὸς μὲν ἔν δόμοισιν Οἰνέως 

ναΐουσ᾽ ἔτ᾽ ἐν Πλευρῶνι νυμφείων ὄκνον 

ἄλγιστον ἔσχον. εἴ τις Αἰτωλὶς γυνή. 

μνηστὴρ γὰρ ἦν μοι ποταμός, ᾿ἀχελῷον λέγω, 
ὅς μ᾽ ἐν vguolv μορφαῖσιν ἐξήτει πατρός, 10 
φοιτῶν ἐναργὴς ταῦρος, ἄλλοτ᾽ αἰόλος 
δράκων ἑλικτός, ἄλλοτ᾽ ἀνδρείῳ κύτει 
βούπρῳρος᾽ ἐκ δὲ δασκίου γενειάδος 

κρουνοὶ διερραίνοντο κρηναίου ποτοῦ. 

τοιόνδ᾽ ἐγὼ μνηστῆρα προσδεδεγμένη 15 
δύστηνος αἰεὶ κατϑανεῖν ἐπηυχόμην. 

πρὶν τῆσδε κοίτης ἐμπελασϑῆναί ποτε. 

χρόνῳ δ᾽ ἐν ὑστέρῳ μέν, ἀσμένῃ δέ μοι, 

ὁ χλεινὸς ἦλϑε Ζῃνὸς ᾿“λκμήνης ve maig: 

ὃς εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσὼν μάχης 20 

ἐκλύεταί us' καὶ τρόπον μὲν ἂν πόνων 
οὐκ ἂν διείποιμ᾽" οὐ γὰρ οἶδ᾽" ἀλλ᾽ ὅστις ἦν 
ϑακῶν ἀταρβὴς τῆς ϑέας, ὅδ᾽ ἂν λέγοι" 

ἐγὼ γὰρ ἥμην ἐκπεπληγμένη φόβῳ 

ΜΝ μον μων Δ νδον υοουν»νελόνννο....“... 



ZOO$OKAEOTZ TPAXINIAI, 

μὴ μοι τὸ κάλλος ἄλγος ἐξεύροι ποτέ. 

τέλος δ᾽ ἔϑηκε Ζεὺς ἀγώνιος καλῶς. 

εἰ δὴ καλῶς. λέχος γὰρ Ἡρακλεῖ κριτὸν 

ξυστᾶσ᾽ ἀεί τιν᾽ ἐκ φόβου φόβον τρέφω, 

κείνου προκηραίνουσα᾽ νὺξ γὰρ εἰσάγει 

καὶ νὺξ ἀπωϑεῖ διαδεδεγμένη πόνον. 

κἀφύσαμεν δὴ παῖδας. oUg κεῖνός ποτε, 

γήτης ὅπως ἄρουραν ἔχτοπον λαβών, 

σπείρων μόνον προσεῖδε κἀξαμῶν ἅπαξ. 

τοιοῦτος αἰὼν εἰς δόμους τὲ κἀκ δόμων 

αἰεὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἔπεμπε λατρεύοντά τῷ. 
, νῦν δ᾽ ἡνίκ᾽ ἄϑλων τῶνδ᾽ ὑπερτελὴς ἔφυ, 

ἐνταῦϑα δὴ μάλιστα ταρβήσασ᾽ ἔχω. 
ἐξ οὗ γὰρ ἔκτα κεῖνος ᾿Ιφίτου βίαν, 
ἡμεῖς μὲν ἐν Τραχῖνι τῇδ᾽ ἀνάστατοι 

ξένῳ παρ᾽ ἀνδρὶ ναΐομεν, κεῖνος δ᾽ ὅπου 
βέβηκεν οὐδεὶς οἶδε᾽ πλὴν ἐμοὶ πικρὰς 
ὠδῖνας αὑτοῦ προσβαλὼν ἀποίχεται. 

σχεδὸν δ᾽ ἐπίσταμαί τι πῆμ᾽ ἔχοντά νιν" 
χρόνον γὰρ οὐχὶ βαιόν, ἀλλ᾽ ἤδη δέκα 
μῆνας πρὸς ἄλλοις πέντ᾽ ἀκήρυκτος μένει. 

κἀστίν τι δεινὸν πῆμα᾽ τοιαύτην ἐμοὶ 

δέλτον λιπὼν ἔστειχε, τὴν ἐγὼ ϑαμὰ 
ϑεοῖς ἀρῶμαι πημονῆς ἄτερ λαβεῖν. 

OEPAIIAINA. 
δέσποινα Ζῃάνειρα. πολλὰ μέν σ᾽ ἐγὼ 
κατεῖδον ἤδη πανδάκρυτ᾽ ὀδύρματα 

τὴν Ἡράκλειον ἔξοδον γοωμένην" 

νῦν Ó', εἰ δίκαιον τοὺς ἐλευϑέρους φρενοῦν 

γνώμαισι δούλαις, κἀμὲ χρὴ φράσαι τὸ σόν" 

πῶς παισὶ μὲν τοσοῖσδε πληϑύεις, ἀτὰρ 
SoPHOCLES. 18 
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ἀνδρὸς κατὰ ξήτησιν οὐ πέμπεις τινά, 55 

μάλιστα δ᾽ ὅνπερ εἰχὸς Ὕλλον. εἰ πατρὸς 
νέμοι τιν᾽ ὥραν τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν; 

ἐγγὺς δ᾽ ὅδ᾽ αὐτὸς ἀρτίπους ϑροῴσκει δόμους, 
ὥστ᾽ εἴ τί σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοχῶ. 

πάρεστι χρῆσϑαι τἀνδρὶ τοῖς v' ἐμοῖς Aóyoig. 60 
ὦ τέκνον, ὦ παῖ, κἀξ ἀγεννήτων ἄρα 

υὔϑοι καλῶς πίπτουσιν᾽ ἥδε γὰρ γυνὴ 

δούλη μέν, εἴρηκεν δ᾽ ἐλεύϑερον λόγον. 

TAAOX. 
ποῖον; δίδαξον, μῆτερ, εἰ διδακτά μοι. 

σὲ πατρὸς οὕτω δαρὸν ἐξενωμένου 65 
τὸ μὴ πυϑέσϑαι ποῦ ᾽στιν, αἰσχύνην φέρειν. 
ἀλλ᾽ οἶδα, μύϑοις si τι πιστεύειν χρεών. 
καὶ ποῦ κλύεις νιν, τέχνον, ἵδρῦσϑαι χϑονός; 

τὸν μὲν παρελθόντ᾽ ἄροτον ἐν μήκει χρόνου 

“υδῇ γυναικί φασί νιν λάτριν πονεῖν. το 

πᾶν τοίνυν, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἔτλη, κλύοι τις ἄν. 

ἀλλ᾽ ἐξαφεῖται τοῦδέ y', ὡς ἐγὼ κλύω. 

ποῦ δῆτα νῦν ξῶν ἢ ϑανὼν ἀγγέλλεται; 

Εὐβοΐδα χώραν φασίν, Εὐρύτου πόλιν, 

ἐπιστρατεύειν αὐτὸν ἢ μέλλειν ἔτι. τῦ 

ἄρ᾽ οἶσϑα δῆτ᾽, ὦ τέκνον, ὡς ἔλειπέ μοι 
μαντεῖα πιστὰ τῆσδε τῆς ὥρας πέρι; 
τὰ ποῖα. μῆτερ; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 
ὡς ἢ τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει τελεῖν 

ἢ τοῦτον ἄρας ἄϑλον .- υ 2 o — 80 
τὸν λοιπὸν ἤδη βίοτον εὐαίων᾽ ἔχειν. 

ἐν οὖν ῥοπῇ τοιᾷδε κειμένῳ, τέχνον, 
οὐχ εἶ ξυνέρξων, ἡνίκ᾽ ἢ σεσώσμεϑα 
[ἢ πίπτομεν σοῦ πατρὸς ἐξολωλότος] 

ἡ ἃ. - 
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κείνου βίον σώσαντος, ἢ oiyóusc9 ἅμα; ^ 85 
ἀλλ᾽ εἶμι, μῆτερ εἰ δὲ ϑεσφάτων ἐγὼ 

βάξιν κατήδη τῶνδε, zv πάλαι moi: 

νῦν δ᾽ ὁ ξυνήϑης πότμος οὐκ εἴα πατρὸς 

ἡμᾶς προταρβεῖν οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν. 
Ι νῦν δ᾽ ὡς Évvíqw, οὐδὲν ἐλλείψω τὸ μὴ οὐ 90 

; πᾶσαν πυϑέσϑαν τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν πέρι. 

; 
i 

τῇ 

5 AH. χώρει vvv, à παῖ" καὶ γὰρ ὑστέρῳ τό γ᾽ εὖ 

πράσσειν. ἐπεὶ πύϑοιτο, κέρδος ἐμπολᾷ. 

XOPOX. 
t ὃν αἰόλα νὺξ ἐναριξομένα τίκτει κατευνάξει τε, 

1 φλογιξόμενον 94 

“ἅλιον “ἅλιον αἰτῶ | 

τοῦτο καρῦξαι, τὸν ᾿Δλκμήνας πόϑι μοι πόϑι 
μον ναίΐίδξν zov , ὦ λαμπρᾷ στεροπᾷ 

3 φλεγέϑων, 99 

᾿ ἢ ποντίας αὐλῶνος ἢ δισσαῖσιν ἀπείροις κλιϑείς, 

εἶπ᾽, ὦ κρατιστεύων κατ᾽ ὄμμα. 109 
3 ποϑουμένᾳ γὰρ φρενὶ πυνϑάνομαι τὰν ἀμφινεικῆ 
^ Ζηιάνειραν ἀεί, 
r οἷά τιν᾽ ἄϑλιον ὄρνιν, 105 

οὔποτ᾽ εὐνάζειν ἀδακρύτων βλεφάρων πόϑον, 

ἀλλ᾽ εὔμναστον ἀνδρὸς δεῖμα τρέφουσαν 
ὁδοῦ 

ἐνθυμίοις εὐναῖς ἀνανδρώτοισι τρύχεσϑαι, κα- 
f xàv δύστανον ἐλπίζουσαν αἷσαν. 111 

Ἷ πολλὰ γὰρ ὥστ᾽ ἀκάμαντος ἢ νότου ἢ βορέα τις 
κύματ᾽ ἐν εὐρέι πόντῳ (vv ἐπιόντα τ᾽ ἴδῃ. 115 
οὕτω δὲ τὸν Καδμογενῆ στρέφει, τὸ δ᾽ αὔξει βιότου 

94—102 — 103—111. 

112—121 — 122—131. 
18* 
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πολύπονον, ὥσπερ πέλαγος Κρήσιον. ἀλλά τις 

QeOv | 

αἰὲν ἀναμπλάκητον “ἯἼιδα σφε δόμων ἐρύκει. 120 
ὧν ἐπιμεμφομένα σ᾽ ἁδεῖα μέν, ἀντία δ᾽ οἴσω. 122 
φαμὶ γὰρ οὐκ ἀποτρύειν ἐλπίδα τὰν ἀγαϑὰν 125 

χρῆναί σ᾽" ἀνάλγητα γὰρ οὐδ᾽ ὃ πάντα χραίνων 

βασιλεὺς 

ἐπέβαλε ϑνατοῖς Κρονίδαςο" ἀλλ᾽ ἐπὶ πῆμα καὶ 
χαρὰ 

πᾶσι κυχλοῦσιν οἷον ἄρχτου στροφάδες κέ- 
λευϑοι. 181 

μένει γὰρ οὔτ᾽ αἰόλα 182 

νὺξ βροτοῖσιν οὔτε κῆρες οὔτε πλοῦτος. 

ἀλλ᾽ ἄφαρ βέβακε, τῷ δ᾽ ἐπέρχεται χαίρειν τε 

καὶ στέρεσϑαι. 
ἃ καὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω 

τάδ᾽ αἰὲν ἴσχειν" ἐπεὶ τίς ὧδε 

τέκνοισι Ζῆν᾽ ἄβουλον εἶδεν; 140 
πεπυσμένη μέν, ὡς ἀπεικάσαι. πάρει 

πάϑημα τοὐμόν" ὡς δ᾽ ἐγὼ ϑυμοφϑορῶ, 

μήτ᾽ ἐχμάϑοις παϑοῦσα νῦν τ᾽ ἄπειρος εἶ, 
τὸ γὰρ νεάξζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται 

χώροισιν αὑτοῦ, καί νιν οὐ ϑάλπος ϑεοῦ 146 
οὐδ᾽ ὄμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ, 
ἀλλ᾽ ἡδοναῖς ἄμοχϑον ἐξαίρει βίον 

ἐς τοῦϑ᾽ ἕως τις ἀντὶ παρϑένου γυνὴ 

κληϑῇ λάβῃ τ᾽ ἐν νυκτὶ φροντίδων μέρος. 

[ἤτοι πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέκνων φοβουμένη. 160 
τότ᾽ ἄν τις εἰσίδοιτο, τὴν αὑτοῦ σκοπῶν 

πρᾶξιν, κακοῖσιν οἷς ἐγὼ βαρύνομαι.] 
πάϑη μὲν οὖν δὴ πόλλ᾽ ἔγωγ᾽ ἐκλαυσάμην" 
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ὃν δ᾽, oiov οὔπω πρόσϑεν, αὐτίκ᾽ ἐξερῶ. 
ὁδὸν γὰρ ἦμος τὴν τελευταίαν ἄναξ 155 
óouüv ἀπ’ οἴκων Ἡρακλῆς, τότ᾽ ἐν δόμοις 
λείπει παλαιὰν δέλτον ἐγγεγραμμένην 

ξυνϑήμαϑ'. ἁμοὶ πρόσϑεν οὐκ ἔτλη ποτέ, 

πολλοὺς ἀγῶνας ἐξιών, οὔπω φράσαι. | 

ἀλλ᾿ ὥς τι δράσων εἷρπε xo) ϑανούμενος. 160 
νῦν δ᾽ ὡς ἔτ᾽ οὐκ ὧν εἶπε μὲν λέχους ὅ τι 

χρείη μ᾽ ἐλέσϑαι κτῆσιν, εἶπε δ᾽ ἣν τέχνοις 

μοῖραν πατρῴας γῆς διαιρετὸν νέμου, 

χρόνον προτάξας ὡς τρίμηνον ἡνίκα 

χώρας ἀπείη κἀνιαύσιον βεβώς 165 

[τότ᾽ ἢ ϑανεῖν χρείη σφε τῷδε τῷ χρόνῳ 
ἢ τοῦϑ᾽ ὑπεχδραμόντα τοῦ χρόνου τέλος 
τὸ λοιπὸν ἤδη ζῆν ἀλυπήτῳ o]. 

τοιαῦτ᾽ ἔφραζε πρὸς ϑεῶν εἱμαρμένα 
[τῶν Ἡρακλείων ἐκτελευτᾶσϑαι πόνων], 110 

ὡς τὴν παλαιὰν φηγὸν αὐδῆσαίζ ποτε 

ΖΙωδῶνι δισσῶν ἐκ πελειάδων ἔφη. 

καὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου 

τοῦ νῦν παρόντος, ᾧ τελεσϑῆναι χρεών" 
ὥστ᾽ ἐνδεῶς εὕδουσαν ἐχπηδᾶν ἐμὲ 175 

φόβῳ, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ ue χρὴ μένειν 

πάντων ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένην. 
εὐφημίαν νῦν icy" ἐπεὶ καταστεφῆ 

στείχονθ᾽ ὁρῶ τιν᾽ ἄνδρα πρὸς χαρὰν λόγων. 

ATTEAOZ. 
δέσποινα Ζηάνειρα, πρῶτος ἀγγέλων 180 

Üxvov 6s λύσω" τὸν γὰρ ᾿4λκμήνης τόκον 

καὶ ξῶντ᾽ ἐπίστω καὶ κρατοῦντα κἀκ μάχης 

ἄγοντ᾽ ἀπαρχὰς ϑεοῖσι τοῖς ἐγχωρίοις. 
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τίν᾽ εἶπας, ὦ γεραιέ, τόνδε μοι λόγον; 
τάχ᾽ ἐς δόμους σοὺς τὸν πολύζηλον πόσιν 18ῦ 

ἥξειν φανέντα σὺν κράτει νικηφόρῳ. 

καὶ τοῦ τόδ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων μαϑὼν λέγεις; 
ἐν βουϑερεῖ λειμῶνι πρὺς πολλοὺς ϑροεῖ 

“έχας ὃ κῆρυξ ταῦτα" τοῦ δ᾽ ἐγὼ κλύων 
ἀπῇξ᾽, ὅπως τοι πρῶτος ἀγγείλας τάδε 190 

πρὸς σοῦ τι κερδάναιμι καὶ κτῴώμην χάριν. 

αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν, εἴπερ εὐτυχεῖ; 

οὐκ εὐμαρεία χρώμενος πολλῇ, γύναι. 

κύχλῳ γὰρ αὐτὸν Μηλιεὺς ἅπας λεὼς 

κρίνει παραστάς, οὐδ᾽ ἔχει βῆναι πρόδθω: 19 
τὸ γὰρ ποϑοῦν ἕκαστος ἐκμαϑεῖν ϑέλων 

οὐκ ἂν μεϑεῖτο, πρὶν xoc9' ἡδονὴν κλύειν. 

οὕτως ἐχεῖνος οὐχ ἑκών, ἑχοῦσι δὲ 

ξύνεστιν" ὄψει δ᾽ αὐτὸν αὐτίκ᾽ ἐμφανῆ. 

ὦ Ζεῦ, τὸν Οἴτης ἄτομον ὃς λειμῶν᾽ ἔχειρ, 200 
ἔδωκας ἡμῖν ἀλλὰ σὺν χρόνῳ χαρᾶν. 

φωνήσατ᾽, ὦ γυναῖκες, «t$ τ᾽ εἴσω στέγης 

αἵ v ἐκτὸς αὐλῆς, ὡς ἄελπτον ὄμμ᾽ ἐμοὶ 

φήμης ἀνασχὸν τῆσδε νῦν καρπούμεϑα. 

ἀνολολυξάτω δόμος ἐφεστίοις ἀλαλαγαῖς 205 . 

ὁ μελλόνυμφος. ἐν δὲ κοινὸς ἀρσένων 
ἴτω κλαγγὰ τὸν εὐφαρέτραν 

᾿“πόλλω προστάταν" 

ὁμοῦ δὲ παιᾶνα παιᾶν᾽ 910 
ἀνάγετ᾽, ὦ παρϑένοι, 

βοᾶτε τὰν ὁμόσπορον ἄρτεμιν Ὀρτυγίαν, 
ἐλαφαβόλον ἀμφίπυρον, 

γείτονάς τε νύμφας. 215 

ἀείρομαι οὐδ᾽ ἀπώσομαι 
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τὸν αὐλόν, ὦ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενόρ. 
ἰδοὺ ἰδού u' ἀναταράσσδει, 

εὐοῖ εὐοῖ, 

ὁ χισσὸς ἄρτι βακχίαν ὑποστρέφων ἅμιλλαν. 220 
ἰὼ ἰὼ Παιάν. 

ἴδ᾽, ὦ φίλα γυναικῶν, 

τάδ᾽ ἀντίπρῳρα δή σοι 
βλέπειν πάρεστ᾽ ἐναργῆ. 

ὁρῶ, φίλαι γυναῖκες, οὐδέ μ᾽’ ὄμματος 225 

φρουρὰν παρῆλϑε, τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον" 

χαίρειν δὲ τὸν κήρυχα προυννέπω, χρόνῳ 

πολλῷ φανέντα, χαρτὸν εἴ τι x«l φέρεις. 

ΛΙ͂ΧΑΣ. 
ἀλλ᾽ εὖ μὲν ἵἴγμεϑ', εὖ δὲ προσφωνούμεϑα, 
γύναι, κατ᾽ ἔργου κτῆσιν" ἄνδρα γὰρ καλῶς 230 

πράσσοντ᾽ ἀνάγκη χρηστὰ κερδαίνειν ἔπη. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, πρῶϑ᾽ Q πρῶτα βούλομαι 
δίδαξον, εἰ ξῶνϑ᾽ “Ηρακλῆ προσδέξομαι. 

ἔγωγέ τοι σφ᾽ ἔλειπον ἰσχύοντά τε 

καὶ ζῶντα καὶ ϑάλλοντα κοὐ νόσῳ βαρύν. 235 
ποῦ γῆς; πατρῴας εἴτε βαρβάρου; λέγε. 

ἀκτή τις ἔστ᾽ Εὐβοιίς, £v9' ὁρίζεται 

βωμοὺς τέλη v' ἔγκαρπα Κηναίῳ A. 

εὐκταῖα φαίνων ἢ ἀπὸ μαντείας τινός; 

εὐκταῖ᾽, 09' ἥρει τῶνδ᾽ ἀνάστατον δόρει 340 
χώραν γυναικῶν ὧν δρᾷς ἐν ὄμμασιν. 
αὗται δέ, πρὸς ϑεῶν, τοῦ ποτ᾽ εἰσὶ καὶ τένες; 
οἰχτραὶ γάρ, εἰ μὴ ξυμφοραὶ κλέπτουσί με. 

ταύτας ἐκεῖνος Εὐρύτου πέρσας πόλιν 
ἐξείλεϑ᾽ αὑτῷ κτῆμα καὶ ϑεοῖς κριτόν. 246 
ἦ κἀπὶ ταύτῃ τῇ πόλει τὸν ἄσκοπον 
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χρόνον βεβὼς ἦν ἡμερῶν ἀνήριϑμον; 
οὔκ, ἀλλὰ τὸν μὲν πλεῖστον ἐν «““υδοῖς χρόνον 

κατείχεϑ', ὥς quo αὐτός, οὐκ ἐλεύϑερος. 

ἀλλ᾽ ἐμποληϑείφς" τοῦ λόγου δ᾽ οὐ χρὴ φϑόνον, 
γύναι, προσεῖναι, Ζεὺς ὅτου πράκτωρ φανῇ. 251 

κεῖνος δὲ πραϑεὶς Ὀμφάλῃ τῇ βαρβάρῳ 
ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν, ὡς αὐτὸς λέγει, 

χοὔτως ἐδήχϑη τοῦτο τοὔνειδος λαβὼν 

ὥσϑ᾽ ὕὅρχον αὑτῷ προσβαλὼν διώμοσεν, 255 
ἢ μὴν τόν οἵ κτιστῆρα τοῦδε τοῦ πάϑους 
ξὺν παιδὶ χαὶ γυναικὶ δουλώσειν ἔτι. 

κοὐχ ἡλίωσε τοὔπος, ἀλλ᾽ ὅϑ᾽ ἁγνὸς ἦν, 
στρατὸν λαβὼν ἐπακτὸν ἔρχεται πόλιν 

τὴν Εὐρυτείαν. τόνδε γὰρ μεταίτιον 260 

μόνον βροτῶν ἔφασκε τοῦδ᾽ εἶναι πάϑους" 

ὃς αὐτὸν ἐλϑόντ᾽ ἐς δόμους ἐφέστιον, 
ξένον παλαιὸν ὄντα, πολλὰ μὲν λόγοις 

ἐπερρόϑησε, πολλὰ δ᾽ ἀτηρᾷ φρενί, 
λέγων χεροῖν μὲν ὡς ἄφυκτ᾽ ἔχων βέλη 265 
τῶν ὧν τέκνων Asímowo πρὸς τόξου κρίσιν, 
φανεὶς δὲ δοῦλος ἀνδρὸς ἀντ᾽ ἐλευϑέρου 
δαίοιτο᾽ δείπνοις δ᾽ ἡνίκ᾽ ἦν ὠνωμένος, 
ἔρριψεν ἐκτὸς αὐτόν. ὧν ἔχων χόλον, 
ὡς ἵχετ᾽ αὖϑις Ἴφιτος Τιρυνϑίαν 210 

πρὸς κλιτύν, ἵππους νομάδας ἐξιχνοσκοπῶν, 

τότ᾽ ἄλλοσ᾽ αὐτὸν ὄμμα, ϑατέρᾳ δὲ νοῦν 

ἔχοντ᾽, ἀπ᾽ ἄκρας ἧκε πυργώδους πλακός. 
ἔργου δ᾽ ἕχατι τοῦδε μηνίσας ἄναξ 

ὁ τῶν ἁπάντων Ζεὺς πατὴρ Ὀλύμπιος 215 

πρατόν νιν ἐξέπεμψεν οὐδ᾽ ἠνέσχετο. 

ὁθούνεκ᾽ αὐτὸν μοῦνον ἀνθρώπων δόλῳ 
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ἔχτεινεν" & γὰρ ἐμφανῶς ἠμύνατο. 

Ζεύς τἂν συνέγνω ξὺν δίκῃ χειρουμένῳ" 

ὕβριν γὰρ οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες. 280 
κεῖνοι δ᾽ ὑπερχλίοντες ἐκ γλώσσης κακῆς 

αὐτοὶ μὲν “Διδου πάντες εἴσ᾽ οἰκήτορες. 
πόλις δὲ δούλη" τάσδε δ᾽ ἅσπερ εἰσορᾷς 
ἐξ ὀλβίων ἄξηλον εὑροῦσαι βίον 

χωροῦσι πρὸς Gf' ταῦτα γὰρ πόσις vs σὸς 285 
ἐφεῖτ᾽, ἐγὼ δὲ πιστὸς Qv κείνῳ τελῶ. 

αὐτὸν δ᾽ ἐχεῖνον, εὖτ᾽ ἂν ἁγνὰ ϑύματα 
φέξῃ πατρῴῳ Ζηνὶ τῆς ἁλώσεως, 

φρόνει vw ὡς ἥξοντα᾽ τοῦτο γὰρ λόγου 

πολλοῦ καλῶς λεχϑέντος ἥδιστον κλύειν. 290 

ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανὴς κυρεῖ, 

τῶν μὲν παρόντων, τὰ δὲ πεπυσμένῃ λόγῳ. 

πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ χαίροιμ᾽ ἄν, ἀνδρὸς εὐτυχῆ 
κλύουσα πρᾶξιν τήνδε, πανδίκῳ φρενί; 

πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη τῇδε τοῦτο συντρέχειν. 39 

ὅμως δ᾽ ἔνεστι τοῖσιν εὖ σκοπουμένοις 

ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ σφαλῇ ποτε. 

ἐμοὶ γὰρ οἶχτος δεινὸς εἰσέβη, φίλαι. 
ταύτας 090615 δυσπότμους ἐπὶ ξένης 

χώρας ἀοίκους ἀπάτοράς τ᾽ ἀλωμένας, 800 
αἱ πρὶν μὲν ἦσαν ἐξ ἐλευϑέρων ἴσως 
ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον. 

ὦ Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ᾽ εἰσίδοιμί δὲ 

πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι, 

μηδ᾽, εἴ τι δράσεις, τῆσδέ ys ξώσης ἔτι. 8305 
οὕτως ἐγὼ δέδοικα τάσδ᾽ ὁρωμένη. 

ὦ δυστάλαινα, τίς ποτ᾽ εἶ νεανίδων; 
ἄνανδρος ἢ τεκοῦσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν 
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πόντων ἄπειρος τῶνδε, γενναία δέ vig. 

Δίχα, τένος ποτ᾽ ἐστὶν ἡ ξένη βροτῶν; 810 
τίς ἡ τεκοῦσα, Tío δ᾽ ὁ φιτύσας πατήρ; 

ἔξειπ᾽" ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ᾧκτισα 
βλέπουσ᾽, ὅσῳπερ καὶ φρονεῖν οἶδεν μόνη. 
τί δ᾽ οἵδ᾽ ἐγώ, τί δ᾽ ἄν μὲ καὶ κρίνοις; ἴσως 

γέννημα τῶν ἐκεῖϑεν οὐκ ἐν ὑστάτοις. 315 

μὴ τῶν τυράννων; Εὐρύτου σπορά τις ἦν; 

οὐκ οἶδα᾽ καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἀνιστόρουν μακράν. 

οὐδ᾽ ὄνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχειρ; 

ἥκιστα" σιγῇ τοὐμὸν ἔργον ἤνυτον. 

εἴπ᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἀλλ᾽ ἡμὶν ἐκ σαυτῆς, ἐπεὶ 320 
καὶ ξυμφορά τοι μὴ εἰδέναι σέ γ᾽ ἥτις εἶ. 
οὔ τἄρα τῷ ys πρόσϑεν οὐδὲν ἐξ ἴσου 
χρόνῳ διήσει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμὰ 

προύφηνεν οὔτε μείξον᾽ οὔτ᾽ ἐλάσσονα, 
ἀλλ᾽ αἰὲν ὠδίνουσα συμφορᾶς βάρος 325 

δακρυρροεῖ δύστηνος. ἐξ ὅτου πάτραν 

διήνεμον λέλοιπεν" ἡ δέ τοι τύχη 

κακὴ μὲν αὐτῇ γ᾽, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει. 

ἣ δ᾽ οὖν ἐάσϑω, καὶ πορευέσϑω στέγας 
οὕτως ὅπως ἥδιστα, μηδὲ πρὸς κακοῖς 880 

τοῖς οὖσι λύπην πρός γ᾽ ἐμοῦ διπλῆν λάβοι" 
ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα. πρὸς δὲ δώματα 

χωρῶμεν ἤδη πάντες, ὡς σύ 9" οἵ ϑέλεις 
σπεύδῃς, ἐγώ τε τἄνδον ἐξαρκῆ τυιϑῶ. 
αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν ἀμμείνασ᾽, ὅπως 88ὅ 

μάϑῃς ἄνευ τῶνδ᾽, οὕστινάς τ᾽ ἄγεις ἔσω, 
ὧν T οὐδὲν εἰσήκουσας ἐκμάϑῃς ἃ δεῖ" 
τούτων ἔχω γὰρ πάντ᾽ ἐπιστήμην ἐγώ. 

τί δ᾽ ἐστί; τοῦ μὲ τήνδ᾽ ἐφίστασαι βάσιν; 
Á MEC f aa d a o 
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σταϑεῖσ᾽ ἄκουσον" καὶ γὰρ οὐδὲ τὸν πάρος 340 
εὖϑον μάτην ἤκουσας, οὐδὲ νῦν Ooxó. 

πότερον ἐκείνους δῆτα δεῦρ᾽ αὖϑις πάλιν 
καλῶμεν, ἢ ̓ μοὶ ταῖσδέ τ᾽ ἐξειπεῖν ϑέλεις; 
σοὶ ταῖσδέ v' οὐδὲν εἴργεται, τούτους δ᾽ ἔα. 
καὶ δὴ fecu, χὠ λόγος σημαινέτω.  * 345 

ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐδὲν ὧν ἔλεξεν ἀρτίως 
φωνεῖ δίκης ἐς ὀρϑόν, ἀλλ᾽ ἢ νῦν κακὸς 

ἢ πρόσϑεν οὐ δίκαιος ἄγγελος παρῆν. 

τί φής; σαφῶς μοι φράξε πᾶν ὅσον vosie 

ἃ μὲν γὰρ ἐξείρηκας ἀγνοία μ᾽ ἔχει. 350 

τούτου λέγοντος τἀνδρὸς εἰσήκουσ᾽ ἐγώ, 

πολλῶν παρόντων μαρτύρων, ὡς τῆς κόρης 

ταύτης ἕκατι κεῖνος Εὔρυτόν 0' ἕλοι 

τήν 9' ὑψίπυργον Οἰχαλίαν, Ἔρως δέ νιν 

μόνος ϑεῶν ϑέλξειεν αἰχμάσαι τάδε, 355 

οὐ τἀπὶ “υδοῖς οὐδ᾽ ὑπ’ Ὀμφάλῃ πόνων 

λατρεύματ᾽ οὐδ᾽ ὁ ῥιπτὸς ᾿Ιφίτου μόρος" 
ὃν νῦν παρώσας οὗτος ἔμπαλιν λέγει. 

ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ οὐκ ἔπειϑε τὸν φυτοσπόρον 

τὴν παῖδα δοῦναι, κρύφιον ὡς ἔχοι λέχος, 860 
ἔγκλημα μικρὸν αἰτίαν 4" ἑτοιμάσας 

ἐπιστρατεύει πατρίδα τὴν ταύτης, ἐν ἧ 
τὸν ἐργάτην τῶνδ᾽ εἶπε δεσπόξειν ϑρόνων, 

κτείνει τ᾿ ἄνακτα πατέρα τῆσδε καὶ πόλιν 

ἔπερσε. καὶ νῦν, ὡς ὁρᾷς, ἥκει δόμους 365 
ὡς τούσδε πέμπων οὐκ ἀφροντίστως, γύναι, 

οὐδ᾽ ὥστε δούλην: μηδὲ προσδόκα τόδε" 

οὐδ᾽ εἰκός, εἴπερ ἐκτεϑέρμανται πόϑῳ. 

ἔδοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν, 
δέσποιν᾽, ὃ τοῦδε τυγχάνω μαϑὼν πάρα. 810 
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καὶ ταῦτα πολλοὶ πρὸς μέσῃ Τραχινίων 
ἀγορᾷ συνεξήχουον ὡσαύτως ἐμοί, 

ὥστ᾽ ἐξελέγχειν" εἰ δὲ μὴ λέγω φίλα, 

οὐχ ἥδομαι, τὸ δ᾽ ὀρϑὸν ἐξείρηχ᾽ ὅμως. 
οἴμοι τάλαινα. ποῦ ποτ᾽ εἰμὶ πράγματος; 81 

τίν᾽ εἰσδέδεγμαι πημονὴν ὑπόστεγον 

λαϑραῖον; ὦ δύστηνος" ἄρ᾽ ἀνώνυμος 
πέφυκεν, ὥσπερ οὑπάγων διώμνυτο; 

ἦ κάρτα λαμπρὰ καὶ κατ᾿ ὄμμα καὶ φύσιν, 

πατρὸς μὲν οὖσα γένεσιν Εὐρύτου ποτὲ 880 
ἸἸόλη 'x«Asivo, τῆς ἐκεῖνος οὐδαμὰ 
βλάστας ἐφώνει, δῆϑεν οὐδὲν ἱστορῶν. 

ὄλοιντο --- μή τι πάντες οἵ κακοί, τὰ δὲ 

λαϑραῖ ὃς ἀσκεῖ μὴ πρέποντ᾽ αὐτῷ κακά. 

τί χρὴ ποεῖν, γυναῖκες; ὡς ἐγὼ λόγοις 385 

τοῖς νῦν παροῦσιν ἐκπεπληγμένη κυρῶ. 

πεύϑου μολοῦσα τἀνδρός, ὡς τάχ᾽ ἂν σαφῆ 

λέξειεν., εἴ νιν πρὸς βίαν κρίνειν ϑέλοις. 

ἀλλ᾽ εἶμι" καὶ γὰρ οὐκ ἀπὸ γνώμης λέγεις. 

ἡμεῖς δὲ προσμένωμεν; ἢ Tí χρὴ ποεῖν; 390 

μίμν᾽., ὡς ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐκ ἐμῶν ὑπ᾽ ἀγγέλων, 

ἀλλ’ αὐτόκλητος ἐκ δόμων πορεύεται. 
τί χρή, γύναι, μολόντα μ᾽ Ἡρακλεῖ λέγειν; 
δίδαξον, ὡς ἕρποντος εἰσορᾷς ἐμοῦ. 

ὡς ἐκ ταχείας σὺν χρόνῳ βραδεῖ μολὼν 89ὅ 

ἄσσεις, πρὶν ἡμᾶς κἀννεώσασϑαι λόγους. 

ἀλλ᾽ εἴ τι χρήζεις ἱστορεῖν, πάρειμ᾽ ἐγώ. 
ἦ καὶ τὸ πιστὸν τῆς ἀληϑείας véusto; 

ἴστω μέγας Ζεύς, ὧν γ᾽ ἂν ἐξειδὼς κυρῶ. 
τίς ἡ γυνὴ δῆτ᾽ ἐστὶν ἣν ἥκεις ἄγων; 400 

Εὐβοιίς" ὧν δ᾽ ἔβλαστεν οὐκ ἔχω λέγειν. 
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οὗτος, βλέφ᾽ ὧδε" πρὸς τίν᾽ ἐννέπειν δοκεῖς; 
σὺ δ᾽ εἰς τί δή μὲ τοῦτ᾽ ἐρωτήσας ἔχειρ; 

τόλμησον εἰπεῖν, εἰ φρονεῖς, ὅ σ᾽ ἱστορῶ. 
πρὸς τὴν κρατοῦσαν Ζῃάνειραν, Οἰνέως 405 

κόρην δάμαρτά 9' HoaexA£ovo, εἰ μὴ κυρῶ 

λεύσσων μάταια, δεσπότιν τε τὴν ἐμήν. 

τοῦτ᾽ αὔτ᾽ ἔχρῃξον. τοῦτό cov μαϑεῖν" λέγεις 

δέσποιναν εἶναι τήνδε σήν; Al. δίκαια γάρ. 

τί δῆτα; ποίαν ἀξιοῖς δοῦναι δίκην, 410 

ἣν εὑρεϑῇς ἐς τήνδε μὴ δίκαιος Qv; 

πῶς μὴ δίκαιος; τί ποτὲ ποικίλας ἔχεις; 

οὐδέν" σὺ μέντοι κάρτα τοῦτο δρῶν κυρεῖς. 

ἄπειμι" μῶρος δ᾽ ἦ πάλαι κλύων σέϑεν. 
οὔ, πρίν γ᾽ ἂν εἴπῃς ἱστορούμενος βραχύ. 415 
λέγ᾽, ei τὶ χρήξεις" καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ. 
τὴν αἰχμάλωτον, ἣν ἔπεμψας ἐς δόμους, 

χάτοισϑα δῆτ᾽; Al οὔ φημι" πρὸς Tí δ᾽ (Gvo- 

θεῖς: 
οὔκουν σὺ ταύτην, ἣν ὑπ᾽ ἀγνοίας δρᾶς. 

᾿Ιόλην ἔφασκες Εὐρύτου σπορὰν ἄγειν; 420 
ποίοις ἐν ἀνθρώποισι; τίς πόϑεν μολὼν 

σοὶ μαρτυρήσει ταῦτ᾽ ἐμοῦ κλύειν παρών; 

πολλοῖσιν ἀστῶν" ἐν μέσῃ Τραχινίων 

ἀγορᾷ πολύς σου ταῦτά γ᾽ εἰσήκουσ᾽ ὄχλος. 
κλύειν γ᾽ ἔφασκον" ταὐτὸ δ᾽ οὐχὶ γίγνεται 425 
δόκησιν εἰπεῖν κἀξακριβῶσαι λόγον. 

ποίαν δόκησιν; οὐκ ἐπώμοτος λέγων 

δάμαρτ᾽ ἔφασκες Ἡρακλεῖ ταύτην ἄγειν; 

ἐγὼ δάμαρτα; πρὸς ϑεῶν. φράσον, φίλη 

δέσποινα, τόνδε τίς ποτ᾽ ἐστὶν ὁ ξένος. 430 

ὃς σοῦ παρὼν ἤκουσεν. ὡς ταύτης πόϑῳ 
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πόλις δαμείη πᾶσα, κοὐχ ἡ Δυδία 

πέρσειεν αὐτήν. ἀλλ᾽ ὁ τῆσδ᾽ ἔρως φανείς. 
ἅἄνϑρωπος. ὦ δέσποιν᾽, ἀποστήτω᾽ τὸ γὰρ 
νοσοῦν τι ληρεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος. 48 

μή, πρός 6s τοῦ κατ᾽ ἄκρον Οἰταῖον νάπος 

Ζιιὸς καταστράπτοντος, ἐκκλέψῃς λόγον. 

οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους ἐρεῖς κακῇ 

οὐδ᾽ ἥτις οὐ κάτοιδε τἀνϑρώπων, ὅτι 

χαίρειν πεφύκασ᾽ οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 440 

Ἔρωτι μέν νυν ὅστις ἀντανίσταται 

πύχτης ὕπως ἐς χεῖρας. οὐ καλῶς φρονεῖ" 

οὗτος γὰρ ἄρχει καὶ ϑεῶν ὅπως ϑέλει., 
κἀμοῦ ys' πῶς δ᾽ οὐ χἀτέρας οἵας γ᾽ ἐμοῦ; 
ὥστ᾽ εἴ τι τὠμῷ τ᾽ ἀνδρὶ τῇδε τῇ vóco 445 
ληφϑέντι μεμπτός εἰμι, κάρτα μαίνομαι, 

ἢ τῇδε τῇ γυναικὶ τῇ μεταιτίᾳ 

τοῦ μηδὲν αἰσχροῦ μηδ᾽ ἐμοὶ xoxo? τινος. 

οὐκ ἔστι ταῦτ᾽ * ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐκ κείνου μαϑὼν 

ψεύδει. μάϑησιν οὐ καλὴν ἐκμανϑάνειρ" 450 
εἰ δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν. ὧδε παιδεύεις, ὅταν 

ϑέλῃς γενέσϑαι χρηστός, ὀφϑήσει κακός. 

ἀλλ᾽ εἰπὲ πᾶν τἀληϑές" ὡς ἐλευϑέρῳ 
ψευδεῖ καλεῖσθαι κὴρ πρόσεστιν οὐ καλή. 

ὅπως δὲ λήσεις. οὐδὲ τοῦτο γίγνεται" 455 
πολλοὶ γὰρ οἷς εἴρηκας, ov φράσουσ᾽ ἐμοί. 
xti μὲν δέδοικας. οὐ καλῶς ταρβεῖς. ἐπεὶ 

τὸ μὴ πυϑέσϑαι, τοῦτό μ᾽ ἀλγύνειεν ἄν" 
τὸ δ᾽ εἰδέναι τί δεινόν; οὐχὶ χἀτέρας 

πλείστας ἀνὴρ εἷς Ἡρακλῆς ἔγημε δή; 460 
κοὔπω τις αὐτῶν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ λόγον κακὸν 

ἠνέγκατ᾽ οὐδ᾽ ὄνειδος" ἥδε τ᾽ οὐδ᾽ ἂν & 
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κάρτ᾽ ἐντακείη τῷ φιλεῖν, ἐπεί σφ᾽ ἐγὼ 
ὥχτιρα δὴ μάλιστα προσβλέψασ᾽, ὅτι 
τὸ χάλλος αὐτῆς τὸν βίον διώλεσεν, 465 

καὶ γῆν πατρῴαν οὐχ ἑκοῦσα δύσμορος 

ἔπερσε κἀδούλωσεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
ἴτω κατ᾽ οὖρον σοὶ δ᾽ ἐγὼ φράξω κακὸν 
πρὸς ἄλλον εἶναι, πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀψευδεῖν ἀεί. 
πείϑου λεγούσῃ χρηστά, κοὐ μέμψει χρόνῳ 410 
γυναικὶ τῇδε κἀπ᾽ ἐμοῦ κτήσει χάριν. 
ἀλλ᾽ ὦ φίλη δέσποιν᾽, ἐπεί σε μανϑάνω 
ϑνητὴν φρονοῦσαν ϑνητὰ κοὐκ ἀγνώμονα, 

πᾶν σοι φράσω τἀληϑὲς οὐδὲ χρύψομαι. 
ἔστιν γὰρ οὕτως ὥσπερ οὗτος ἐννέπει. A16 
ταύτης ὃ δεινὸς ἵμερός zo9" Ἡρακλῆ 

διῆλϑε, καὶ τῆσδ᾽ εἵνεχ᾽ ἡ πολύφϑορος 
καϑηρέϑη πατρῷος Οἰχαλία δόρει. 

καὶ ταῦτα, δεῖ γὰρ καὶ τὸ πρὸς κείνου λέγειν, 

οὔτ᾽ εἶπε κρύπτειν οὔτ᾽ ἀπηρνήϑη ποτέ, 480 
ἀλλ᾽ αὐτός, ὦ δέσποινα, δειμαίνων τὸ σὸν 
μὴ στέρνον ἀλγύνοιμι τοῖσδε τοῖς λόγοις, 

ἥμαρτον, εἴ τι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις. 

ἐπεί γε μὲν δὴ πάντ᾽ ἐπίστασαι λόγον. 

κείνου τὲ καὶ σὴν ἐξ ἴσου κοινὴν χάριν 485 

καὶ στέργε τὴν γυναῖκα καὶ βούλου λόγους, 
οὺὃς εἶπας ἐς τήνδ᾽, ἐμπέδως εἰρηκέναι" 
ὡς τἄλλ᾽ ἐκεῖνος πάντ᾽ ἀριστεύων χεροῖν 
τοῦ τῆσδ᾽ ἔρωτος εἰς ἅπανϑ᾽ ἥσσων ἔφυ. 
ἀλλ᾽ ὧδε καὶ φρονοῦμεν ὥστε ταῦτα δρᾶν, 490 

κοὔτοι νόσον γ᾽ ἐπακτὸν ἐξαρούμεϑα, 

ϑεοῖσι δυσμαχοῦντες. ἀλλ᾽ εἴσω στέγης 

χωρῶμεν, ὡς λόγων τ᾽ ἐπιστολὰς φέρῃς; 
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& τ᾿ ἀντὶ δώρων δῶρα χρὴ προσαρμύσαι, 
καὶ ταῦτ᾽ ἄγῃς" κενὸν γὰρ οὐ δίκαιά 6s  — 495 
χωρεῖν προδσελϑόνϑ᾽ ὧδε σὺν πολλῷ στόλῳ. 
μέγα τι σϑένος & Κύπρις ἐκφέρεται νίκας ἀεί. 

καὶ τὰ μὲν ϑεῶν 
παρέβαν, καὶ ὅπως Κρονέδαν ἀπάτασεν οὐ λέγω, 500 

οὐδὲ τὸν ἔννυχον “ΑἯτδαν 

ἢ Ποσειδάωνα τινάκτορα γαίας" 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τάνδ᾽ ἄρ᾽ ἄκοιτιν 

τίνες ἀμφίγυοι κατέβαν πρὸ γάμων, 

τίνες πάμπληχτα παγκόνιτά τ᾽ ἐξῆλθον ἄεϑλ᾽ 
ἀγώνων. 506 

ὃ μὲν ἦν ποταμοῦ σϑένος, ὑψίκερω τετραόρου 
φάσμα ταύρου, 508 

e X "AysAdoo ἀπ᾽ Οἰνιαδᾶν, ὃ δὲ Βακχχίας ἀπὸ 510 
ἦλϑε παλίντονα Θήβας 
τόξα καὶ λόγχας ῥόπαλόν τε τινάσσων, 
παῖρ Ζίιός" ot τότ᾽ ἀολλεῖς 

ἴσαν ἐς μέσον ἱέμενοι λεχέων᾽ 

μόνα δ᾽ εὔλεκτρος. ἐν μέσῳ Κύπρις ῥαβδονόμει 

ξυνοῦσα. 515 

τότ᾽ ἦν χερός, ἦν δὲ τόξων πάταγος, 517 
ταυρείων τ᾽ ἀνάμιγδα κεράτων" 
ἦν δ᾽ ἀμφίπλεκτοι 520 
κλίμακες, ἦν δὲ μετώπων ὀλόεντα 
πλήγματα, καὶ στόνος ἀμφοῖν. 

ἁ δ᾽ εὐῶπις ἁβρὰ 
τηλαυγεῖ παρ᾽ ὄχϑῳ 
ἧστο, τὸν ὃν προσμένουσ᾽ ἀκοίταν. 525 

ἐγὼ δὲ μάτηρ uiv οἷα φράξω" 

497—506 — 507—516. 
—————: 
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τὸ δ᾽ ἀμφινείκητον ὄμμα νύμφας 
ἕν᾽ εἶδ᾽, ἕν᾽ ἀμμένει" 
κἀπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν, 

ὥστε πόρτις ἐρήμα. ὅ80 

ἦμος, φίλαι, κατ᾽ οἶκον ὃ ξένος ϑροεῖ 
ταῖς αἰχμαλώτοις παισὶν ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ, 

τῆμος ϑυραῖος ἦλϑον ὡς ὑμᾶς λάϑρᾳ, 
τὰ μὲν φράσουσα χερσὶν ἁτεχνησάμην. 

τὰ δ᾽ οἷα πάσχω συγκατοικχτιουμένη. ' . 585 

κόρην ydo, οἶμαι δ᾽ οὐκέτ᾽, ἀλλ᾽ ἐξευγμένην, 

παρεισδέδεγμαι φόρτον ὥστε ναυτίλος, 

λωβητὸν ἐμπόλημα τῆς ἐμῆς φρενός. 

καὶ νῦν δύ᾽ οὖσαι μίμνομεν μιᾶς ὑπὸ 
χλαέίνης ὑπαγκάλισμα. τοιάδ᾽ Ἡρακλῆς, 540 

ὃ πιστὸς ἡμῖν κἀγαϑὸς καλούμενος, 

οἰκούρι᾽ ἀντέπεμψε τοῦ μακροῦ χρόνου. 

ἐγὼ δὲ ϑυμοῦσϑαι μὲν οὐκ ἐπίσταμαι 

νοσοῦντι κείνῳ πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ" 

τὸ δ᾽ αὖ ξυνοικεῖν τῇδ᾽ ὁμοῦ τίς ἂν γυνὴ δ4ῦ 

δύναιτο, κοινωνοῦσα τῶν αὐτῶν γάμων; 

ὁρῶ γὰρ ἥβην τὴν uiv ξἕρπουσαν πρόσω, 
τὴν δὲ φϑίνουσαν' ὧν ἀφαρπάζξειν φιλεῖ 
ὀφθαλμὸς üv9oc, τῶν δ᾽ ὑπεκτρέπει πόδα. 
ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι μὴ πόσις μὲν «Ηρακλῆς 550 
ἐμὸς, καλῆται. τῆς νεωτέρας δ᾽ ἄρ᾽ ἧ. 
ἀλλ᾽ οὐ γάρ, ὥσπερ εἶπον, ὀργαίνειν καλὸν 

γυναῖκα νοῦν ἔχουσαν" ἧ δ᾽ ἔχω, φίλαι, 

λυτήριον λύπημα, τῇδ᾽ ὑμῖν φράσω. 
ἦν μοι παλαιὸν δῶρον ἀρχαίου ποτὲ 555 

ϑηρός, λέβητι χαλκέῳ κεκρυμμένον, 
ὃ παῖς ἔτ᾽ οὖσα τοῦ δασυστέρνου παρὰ 

SoPHOCLES. 19 
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Νέσσου φϑίνοντος ἐκ φονῶν ἀνειλόμην. 

ὃς τὸν βαϑύρρουν ποταμὸν Εὔηνον βροτοὺς 

μισϑοῦ ᾽πόρευε χερσίν, οὔτε πομπίμοις 560 
κώπαις ἐρέσσων οὔτε λαίφεσιν νεώς. 

ὃς χἀμέ, τὸν πατρῷον ἡνίκα στόλον 

ξὺν Ἡρακλεῖ τὸ πρῶτον εὖνις ἑσπόμην, 

φέρων ἐπ᾽ (uou, ἡνίκ᾽ ἦ μέσῳ πόρῳ: 
ψαύειν ματαίαις χερσίν" ἐκ δ᾽ ἤυσ᾽ ἐγώ, 565 
χὠ Ζηνὸς εὐθὺς παῖς ἐπιστρέψας χεροῖν 

ἧκεν κομήτην ἰόν ἐς δὲ πλεύμονας 

στέρνων διερροίξησεν. ἐκϑνήσκων δ᾽ ὃ ϑὴρ 
τοσοῦτον εἶπε παῖ γέροντος Οἰνέως, 

τοσόνδ᾽ ὀνήσει τῶν ἐμῶν. ἐὰν πίϑῃ. 510 

πορϑμῶν, ὁθϑούνεχ᾽ ὑστάτην σ᾽ ἔπεμψ᾽ ἐγώ" 

ἐὰν γὰρ ἀμφίϑρεπτον αἷμα τῶν ἐμῶν 
σφαγῶν ἐνέγκῃ χερσίν, ἧ μελαγχόλους 
ἔβαψεν ἰοὺς ϑρέμμα Δερναίας ὕδρας. 

ἔσται φρενός cou τοῦτο κηλητήριον 515 
τῆς Ἡρακλείας, ὥστε μήτιν᾽ εἰσιδὼν 

στέρξει γυναῖκα κεῖνος ἀντὶ σοῦ πλέον. 

τοῦτ᾽ ἐννοήσασ᾽, ὦ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν 
κείνου ϑανόντος ἐγκεκλῃμένον καλῶς. 

χιτῶνα τόνδ᾽ ἔβαψα, προσβαλοῦσ᾽ ὅσα 580 

ξῶν κεῖνος sime' καὶ πεπείρανται τάδε. 
κακὰς δὲ τόλμας μήτ᾽ ἐπισταίμην ἐγὼ 

μήτ᾽ ἐκμάϑοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ" 
φίλτροις δ᾽ ἐάν πως τήνδ᾽ ὑπερβαλώμεϑα 
τὴν παῖδα καὶ ϑέλκτροισι τοῖς ἐφ᾽ Ἡρακλεῖ, 585 
μεμηχάνηται τοὔργον, εἴ τι μὴ δοκῶ 

πράσσειν μάταιον" εἰ δὲ μή. πεπαύσομαι. 
ἀλλ᾽ εἴ τις ἐστὶ πίστις ἐν τοῖς δρωμένοις, 
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δοκεῖς παρ᾽ ἡμῖν οὐ βεβουλεῦσϑαι κακῶς. 

οὕτως ἔχει y' ἡ πίστις, ὡς τὸ μὲν δοκεῖν ὅ90 

ἔνεστι, πείρᾳ δ᾽ οὐ προσωμίλησά πω. 

ἀλλ᾽ εἰδέναι χρὴ δρῶσαν. ὡς οὐδ᾽ εἰ δοκεῖς 
ἔχειν, ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ πειρωμένη. ΄ 

ἀλλ᾽ αὐτίκ᾽ εἰσόμεσθα, τόνδε γὰρ βλέπω 
ϑυραῖον ἤδη" διὰ τάχους δ᾽ ἐλεύσεται. 695 

μόνον παρ᾽ ὑμῶν εὖ στεγοίμεϑ᾽ " ὡς σκότῳ 
κἂν αἰσχρὰ πράσσῃς. οὔποτ᾽ αἰσχύνῃ πεσεῖ. 

τί χρὴ ποεῖν; σήμαινε, τέκνον Οἰνέως. 

ὡς ἐσμὲν ἤδη τῷ μακρῷ χρόνῳ βραδεῖς. 

ἀλλ᾽ αὐτὰ δή σοι ταῦτα καὶ πράσσω, “έχα, 600 

&oc σὺ ταῖς ἔσωϑεν ἠγορῶ ξέναις. 

ὕπως φέρῃς μοι τόνδε ταναὐφῆ πέπλον, 

δώρημ᾽ ἐκείνῳ τἀνδρὶ τῆς ἐμῆς χερός. 
διδοὺς δὲ τόνδε φράξ᾽ ὕπως μηδεὶς βροτῶν 

κείνου πάροιϑεν ἀμφιδύσεται χροΐ, 605 

μηδ᾽ Owsrat vw μήτε φέγγος ἡλίου 

μήϑ᾽ ἕρκος ἱερὸν μήτ᾽ ἐφέστιον σέλας, 

πρὶν κεῖνος αὐτὸν φανερὸς ἐμφανῶς σταϑεὶς 

δείξῃ ϑεοῖσιν ἡμέρα ταυροσφάγῳ. 
οὕτω γὰρ ηὔγμην, εἴ ποτ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους 610 

ἴδοιμι σωϑέντ᾽ ἢ κλύοιμι πανδίκως, 
στελεῖν χιτῶνι τῷδε καὶ φανεῖν ϑεοῖς 

ϑυτῆρα καινῷ καινὸν ἐν πεπλώματι. 

καὶ τῶνδ᾽ ἀποίσεις σῆμ᾽, ὃ κεῖνος εὐμαϑὲς 

σφραγῖδος ἕρκει τῷδ᾽ ἐπὸν μαϑήσεται. 615 
ἀλλ᾽ ἕρπε, xal φύλασσε πρῶτα μὲν νόμον, 
τὸ μὴ ᾿πιϑυμεῖν πομπὸς ὧν περισσὰ δρᾶν" 
ἔπειϑ᾽ ὅπως ἂν ἡ χάρις κείνου τέ σοι 

κἀμοῦ ξυνελθϑοῦσ᾽ ἐξ ἁπλῆς διπλῆ φανῇ. 
198 
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ἀλλ᾽ εἴπερ “Ἑρμοῦ τήνδε πομπεύω τέχνην 620 
βέβαιον, οὔ τοι μὴ σφαλῶ γ᾽ ἐν σοί ποτε, 

τὸ μὴ οὐ τόδ᾽ ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων, 

λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις ἐφαρμόσαι. 
στείχοις Qv ἤδη" καὶ γὰρ ἐξεπίσταδσαι 

τά γ᾽ ἐν δόμοισιν ὡς ἔχοντα τυγχάνει. 625 

ἐπίσταμαί τε καὶ φράσω σεσωσμένα. 

ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν δὴ καὶ τὰ τῆς ξένης ὁρῶν 
[προσδέγματ᾽ αὐτήν 9' ὡς ἐδεξάμην φίλως]. 

ὥστ᾽ ἐκπλαγῆναι τοὐμὸν ἡδονῇ κέαρ. 
τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλο γ᾽ ἐννέποις; δέδοικα γὰρ 680 
μὴ πρὼ λέγοις ἂν τὸν πόϑον τὸν ἐξ ἐμοῦ, 

πρὶν εἰδέναι τἀκεῖϑεν εἰ ποϑούμεϑα. 

ὦ ναύλοχα καὶ πετραῖα 
ϑερμὰ λουτρὰ καὶ πάγους 

Οἴτας παραναιἑξτάοντες, οἵ v& μέσσαν 635 

Μηλίδα πὰρ λίμναν 

χρυσαλακάτου τ᾽ ἀκτὰν κόρας, 
ἔνϑ᾽ Ἑλλάνων ἀγοραὶ 
Πυλάτιδες κλέονται" 

ὁ καλλιβόας τάχ᾽ ὑμῖν 640 

αὐλὸς οὐκ ἀναρσίαν 

ἀχῶν καναχὰν ἐπάνεισιν, ἀλλὰ ϑείας 
ἀντίλυρον μούσας. 

ὃ γὰρ Διὸς ἀλκαῖος κόρος 

σοῦται πάσας ἀρετᾶς 645 

λάφυρ᾽ ἔχων ἐπ᾽ οἴκους" 

ὃν ἀπόπτολιν εἴχομεν 

παντᾷ, δυοκαιδεκάμηνον ἀμμένουσαι 
633—639 — θ40---646. 

647 —654 — 655 —662. 
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χρόνον, πελάγιον, ἴδριες οὐδέν" à δέ οἵ φίλα 

δάμαρ 650 
τάλαιναν δυστάλαινα καρδίαν 

πάγχλαυτος αἰὲν ὥλλυτο" 

νῦν δ᾽ "Agno οἰστρηϑεὶς ἐξέλυσ᾽ 

ἐπιπόνων ἁμερᾶν. 

ἀφίκοιτ᾽ ἀφίκοιτο" μὴ 655 
σταίη πολύκωπον Óyuyuc ναὸς αὐτῷ. 

πρὶν τάνδε πρὺς πόλιν ἀνύσειε., νασιῶτιν ἑστίαν 

ἀμείψας, ἔνϑα κλήξεται ϑυτήρ᾽ 

ὅϑεν μόλοι πανίμερος, 660 

τᾶς πειϑοῦς παγχρίστῳ συγκραϑεὶς 
ἐπὶ προφάνσει ϑηρός. 

γυναῖκες, ὡς δέδοικα μὴ m ἀριστερὰ 

πεπραγμέν᾽ ἦ μοι πάνϑ᾽ óc ἀρτίως ἔδρων. 
τί δ᾽ ἔστι, ΖΔῃάνειρα, τέκνον Οἰνέως; 665 
οὐκ οἶδ᾽ * ἀϑυμῶ δ᾽, εἰ φανήσομαι τάχα 
καχὸν μέγ᾽ ἐκπράξασ᾽ ἀπ᾽ ἐλπίδος καλῆς. 
οὐ δή τι τῶν σῶν Ἡρακλεῖ δωρημάτων; 

μάλιστά γ᾽, ὥστε μήποτ᾽ ἂν προϑυμίαν 
ἄδηλον ἔργου τῷ παραινέσαι λαβεῖν. 610 

δίδαξον, εἰ διδακτόν, ἐξ ὅτου φοβεῖ. 

τοιοῦτον ἐκβέβηκεν oiov, qv φράσω. 
γυναῖκες, ὑμῖν ϑαῦμ᾽ ἀνέλπιστον μαϑεῖν. 

ᾧ γὰρ τὸν ἐνδυτῆρα πέπλον ἀρτίως 
ἔχριον ἀργῆτ᾽, οἰὸς εὐέρου πόχῳ, 615 
τοῦτ᾽ ἠφάνισται διάβορον πρὸς οὐδενὸς 

τῶν ἔνδον, ἀλλ᾽ ἐδεστὸν ἐξ αὑτοῦ φϑίνει., 

καὶ Ψψῇ κατ᾽ ἄκρας σπιλάδος" ὡς δ᾽ εἰδῇς ἅπαν, 
ἧ τοῦτ᾽ ἐπράχϑη, μείζον᾽ ἐκτενῶ λόγον. 
ἐγὼ γὰρ ὧν ὁ ϑήρ us Κένταυρος, πονῶν 680 
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πλευρὰν πικρᾷ γλωχῖνι, προυδιδάξατο 
παρῆκα ϑεσμῶν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐσῳξόμην 
χαλκῆς ὅπως δύσνιπτον ἐκ δέλτου γραφήν, 

[καί μοι τάδ᾽ ἦν πρόρρητα καὶ τοιαῦτ᾽ ἔδρων] 

τὸ φάρμακον τοῦτ᾽ ἄπυρον ἀκτῖνός v ἀεὶ 685 
ϑερμῆς ἄϑικτον ἐν μυχοῖς σῴξειν ἐμέ, 

ξως νιν ἀρτίχριστον ἁρμόσαιμί που. 

κἄδρων τοιαῦτα. νῦν δ᾽, ὅτ᾽ ἦν ἐργαστέον, 
ἔχρισα μὲν κατ᾽ oixov ἐν δόμοις κρυφῇ 
μαλλῷ. σπάσασα χκτησίου βοτοῦ λάχνην, 690 

κἄϑηκα συμπτύξασ᾽ ἀλαμπὲς ἡλίου 

κοίλῳ ζυγάστρῳ δῶρον, ὥσπερ εἴδετε. 

εἴσω δ᾽ ἀποστείχουσα δέρκομαν φάτιν 
ἄφραστον, ἀξύμβλητον ἀνθρώπῳ μαϑεῖν. 

τὸ γὰρ κάταγμα τυγχάνω ῥίψασά πῶς 695 

[τῆς oíóg, & προύχριον, ἐς μέσην qàóya,] 
ἀκτῖν᾽ ἐς ἡλιῶτιν" ὡς δ᾽ ἐθάλπετο, 

ῥεῖ πᾶν ἄδηλον καὶ κατέψηκται χϑονίέ, 

μορφῇ μάλιστ᾽ εἰκαστὸν ὥστε πρίονος 

ἐχβρώματ᾽ ἂν βλέψειας ἐν τομῇ ξύλου. 100 

τοιόνδε κεῖται προπετές" ἐκ δὲ γῆς, ὅϑεν 

προύκειτ᾽, ἀναξζέουσι ϑρομβώδεις ἀφροΐ, 
γλαυκῆς ὀπώρας ὥστε πίονος ποτοῦ 

χυϑέντος εἰς γῆν Βακχίας ἀπ᾿ ἀμπέλου. 

ὥστ᾽ οὐκ ἔχω τάλαινα ποῖ γνώμης πέσω: 105 
ὁρῶ δέ μ᾽ ἔργον δεινὸν ἐξειργασμένην. 
πόϑεν γὰρ ἄν mov, ἀντὶ τοῦ ϑνήσκων ὃ ϑὴρ 
ἐμοὶ παρέσχ᾽ εὔνοιαν, ἧς ἔϑνῃσχ᾽ ὕπο; 
οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τὸν βαλόντ᾽ ἀποφϑίσαι 

χρήξζων ἔϑελγέ μ᾽" ὧν ἐγὼ μεϑύστερον, 710 | 
ὅτ᾽ οὐκέτ᾽ &oxsi, τὴν μάϑησιν ἄρνυμαι. 
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μόνη γὰρ αὐτόν, εἴ τι μὴ ψευσϑήσομαι 

γνώμης, ἐγὼ δύστηνος ἐξαποφϑερῶ" 

τὸν γὰρ βαλόντ᾽ ἄτρακτον οἶδα καὶ ϑεὸν 
Χείρωνα πημήναντα, χῶνπερ ἂν ϑίγῃ., 715 

φϑείρει τὰ πάντα" κνωδάλου δὲ τοῦδ᾽ ὅδε 
σφαγῶν διελθὼν ἰὸς αἵματος μέλας 

πῶς οὐκ ὀλεῖ καὶ τόνδε; δόξῃ γοῦν ἐμῇ. 

καίτοι δέδοχται., κεῖνος εἰ σφαλήσεται. 

ταύτῃ σὺν δρμῇ κἀμὲ συνϑανεῖν ἅμα" 120 
ξῆν γὰρ κακῶς κλύουσαν οὐκ ἀνασχετόν, 

ἥτις προτιμᾷ μὴ κακὴ πεφυκέναι. 

ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν᾽ ἀναγκαίως ἔχει, 

τὴν δ᾽ ἐλπίδ᾽ οὐ χρὴ τῆς τύχης κρίνειν πάρος. 

οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν ΤῈδῦ 

οὐδ᾽ ἐλπίς, ἥτις καὶ ϑράσος τι προξενεῖ. 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ᾿ξ ἑκουσίας 
ὀργὴ πέπειρα, τῆς 66 τυγχάνειν πρέπει. 

τοιαῦτα δ᾽ ἂν λέξειεν οὐχ ὁ τοῦ κακοῦ 
κοινωνός, ἀλλ᾽ ᾧ μηδέν ἐστ᾽ οἴκοι βαρύς 180 
σιγᾶν ἂν ἁρμόξοι δὲ τὸν πλείω λόγον, 

εἰ μή τι λέξεις παιδὶ τῷ σαυτῆς" ἐπεὶ 

πάρεστι, μαστὴρ πατρὸς ὃς πρὶν ὥχετο. 

ὦ μῆτερ, ὡς ἂν ἐκ τριῶν σ᾽ ἕν εἱλόμην, 
ἢ μηκέτ᾽ εἶναι ξῶσαν, ἢ σεσωσμένην 135 
ἄλλου κεκλῆσϑαι μητέρ᾽, ἢ λῴους φρένας 

τῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ᾽ ἀμείψασϑαί ποϑεν. 
τέ δ᾽ ἐστίν, ὦ παῖ, πρός γ᾽ ἐμοῦ στυγούμενον; 

τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἴσϑι, τὸν δ᾽ ἐμὸν λέγω 

πατέρα, καταχτείνασα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα. 140 
οἴμοι, τίν᾽ ἐξήνεγκας, ὦ τέκνον, λόγον; 
ὃν οὐχ οἷόν τε μὴ οὐ τελεσϑῆναι" τὸ γὰρ 
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φανϑὲν τίς ἂν δύναιτ᾽ ἂν ἀγένητον ποεῖν; 

πῶς εἶπας, ὦ παῖ; τοῦ παρ᾽ ἀνθρώπων μαϑὼν 

ἄξηλον οὕτως ἔργον εἰργάσϑαι μὲ φής; 

αὐτὸς βαρεῖαν ξυμφορὰν ἐν ὄμμασιν 

πατρὸς δεδορκὼς κοὐ κατὰ γλῶσσαν κλύων. 

ποῦ δ᾽ ἐμπελάζεις τἀνδρὶ καὶ παρίστασαι; 

εἰ χρὴ μαϑεῖν 65, πάντα δὴ φωνεῖν χρεών. 

ὅϑ᾽ εἷρπε κλεινὴν Εὐρύτου πέρσας πόλιν, 
νίκης ἄγων τροπαῖα κἀκροϑίνια, 

ἀκτή τις ἀμφίκλυστος Εὐβοίας ἄκρον 

Κήναιόν ἐστιν, ἔνϑα πατρῴῳ Zi 
βωμοὺς ὁρίέξει τεμενίαν τὲ φυλλάδα" 

οὗ νιν τὰ πρῶτ᾽ ἐσεῖδον ἄσμενος πόϑῳ. 

145 

750 

155 

μέλλοντι δ᾽ αὐτῷ πολυϑύτους τεύχειν σφαγὰς 

κῆρυξ ἀπ᾽’ οἴκων ἵκετ᾽ οὐ κενὸς (yag, 
τὸ σὸν φέρων δώρημα, ϑανάσιμον πέπλον" 
ὃν κεῖνος ἐνδύς, ὡς σὺ προυξεφίξσο, 

ταυροκχτονεῖ μὲν δώδεκ᾽ ἐντελεῖς ἔχων 
λείας ἀπαρχὴν βοῦς" ἀτὰρ τὰ πάνϑ᾽ ὁμοῦ 
ἑχατὸν προσῆγε συμμιγῆ βοσκήματα. 

καὶ πρῶτα μὲν δείλαιος ἵλεῳ φρενί, 

κόσμῳ τὲ χαίρων καὶ στολῇ, κατηύχετο" 

ὅπως δὲ σεμνῶν ὀργίων ἐδαίετο 
φλὸξ αἱματηρὰ κἀπὸ πιείρας δρυός, 

ἱδρὼς ἀνήει χρωτί, καὶ προσπτύσσεται 
πλευραῖσιν ἀρτίκολλος, ὥστε τέκτονος, 

χιτὼν ὅπαν κατ᾿ ἄρϑρον" ἦλϑε δ᾽ ὀστέων 
ἀδαγμὸς ἀντίσπαστος" εἶτα φοινίας 

ἐχϑρᾶς ἐχίδνης ἰὸς ὡς ἐδαίνυτο. 

ἐνταῦϑα δὴ ᾿βόησε τὸν δυσδαίμονα 

Aíyav, τὸν οὐδὲν αἴτιον τοῦ σοῦ κακοῦ, 

160 

165 

110 
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ποίαις ἐνέγκοι τόνδε μηχαναῖς πέπλον᾽ 

ὃ δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς δύσμορος τὸ σὸν μόνης 15 

δώρημ᾽ ἔλεξεν, ὥσπερ ἦν ἐσταλμένον. 

κἀχεῖνος ὡς ἤκουσε καὶ διώδυνος 

σπαραγμὸς αὐτοῦ πλευμόνων ἀνϑήψατο, 

μάρψας ποδός viv, ἄρϑρον ἧ λυγίζεται, 

ῥιπτεῖ πρὸς ἀμφίχλυστον ἐκ πόντου πέτραν" 180 
κόγχης δὲ λευκὸν μυελὸν ἐχραίνει. μέσου 

κρατὸς διασπαρέντος αἵματός 9' ὁμοῦ. 
ἅπας δ᾽ ἀνηυφήμησεν οἰμωγῇ λεώς, 

τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμένου" 

κοὐδεὶς ἐτόλμα τἀνδρὸς ἀντίον μολεῖν. 185 

. ἐσπᾶτο γὰρ πέδονδε καὶ μετάρσιος. 

βοῶν, iéfov: ἀμφὶ δ᾽ ἐχτύπουν πέτραι. 

“οκρῶν ὄρειοι πρῶνες Εὐβοίας τ᾽ ἄκραι. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀπεῖπε, πολλὰ μὲν τάλας χϑονὶ 

ῥίπτων ἑαυτόν, πολλὰ δ᾽ οἰμωγῇ βοῶν, 190 
τὸ δυσπάρευνον λέκτρον ἐνδατούμενος 

σοῦ τῆς ταλαίνης, καὶ τὸν Οἰνέως γάμον 

οἷον κατακτήσαιτο λυμαντὴν βίου. 
τότ᾽ ἐκ προσέδρου λιγνύος διάστροφον 

ὀφθαλμὸν ἄρας εἶδέ μ᾽ ἐν πολλῷ στρατῷ 795 
δακρυρροοῦντα, καί us προσβλέψας καλεῖ" 

ὦ παῖ, πρόσελϑε, μὴ φύγῃς τοὐμὸν κακόν, 
μηδ᾽ εἴ σε χρὴ ϑανόντι συνϑανεῖν ἐμοί" 

ἀλλ᾽ ἄρον ἔξω, καὶ μάλιστα μέν us ϑὲς 
ἐνταῦϑ'᾽ ὅπου us μή τις ὄψεται βροτῶν" 800 

εἰ δ᾽ οἶχτον ἴσχεις, ἀλλά μ’ ἔκ ys τῆσδε γῆς 

πόρϑμευσον ὡς τάχιστα, μηδ᾽ αὐτοῦ ϑάνω. 
τοσαῦτ᾽ ἐπισκήψαντος, ἐν μέσῳ σκχάφει 
ϑέντες ὅφε πρὸς γῆν τήνδ᾽ ἐκέλσαμεν μόλις 
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Bovyóusvov σπασμοῖσι" καί νιν αὐτίκα 805 

ἢ ξῶντ᾽ ἐσόψεσϑ'᾽ ἢ τεϑνηκότ᾽ ἀρτίως. 
τοιαῦτα, μῆτερ, πατρὶ βουλεύσασ᾽ ἐμῷ 
καὶ δρῶσ᾽ ἐλήφϑης, ὧν σὲ ποίνιμος zx 
τίσαιτ᾽ ᾿Ερινύς τ΄. εἰ ϑέμις δ᾽, ἐπεύχομαι" 
ϑέμις δ᾽, ἐπεί μοι τὴν ϑέμιν σὺ προύβαλες, 810 

πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπὶ χϑονὶ 

κτείνασ᾽, ὁποῖον ἄλλον οὐκ ὄψει ποτέ. 

τί σῖγ᾽ ἀφέρπεις; οὐ κάτοισϑ᾽ ὁϑούνεκα 
ξυνηγορεῖς σιγῶσα τῷ κατηγόρῳ; 

ἐᾶτ᾽ ἀφέρπειν" οὖρος ὀφϑαλμῶν ἐμῶν 815 
αὐτῇ γένοιτ᾽ ιἄπωϑεν ἑρπούσῃ καλός. 

ὄγκον γὰρ ἄλλως ὀνόματος τί δεῖ τρέφειν 

μητρῷον, ἥτις μηδὲν ὡς τεκοῦσα δρᾷ; 

ἀλλ᾽ ἑρπέτω χαίρουσα" τὴν δὲ τέρψιν ἣν 
τὠμῷ δίδωσι πατρί, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι. 820 

ἴδ᾽ οἷον, ὦ παῖδες, προσέμιξεν ἄφαρ 
τοὔπος τὸ ϑεοπρόπον ἡμῖν 

τᾶς παλαιφάτου προνοίας, 

ὅ τ᾿ ἔλακεν., ὁπότε τελεόμηνος ἐκφέροι 

δωδέκατος ἄροτος, ἀναπνοὰν τελεῖν πόνων 825 
τῷ 4]ιὸς αὐτόπαιδι" 

καὶ τάδ᾽ ὀρϑῶς ἔμπεδα κατουρίζξει. 
πῶς γὰρ ἂν ὃ μὴ λεύσσων 

ποτ᾽ ἔτ᾽ ἐπίπονον ἔχοι ϑανὼν λατρείαν; 880 

εἰ γάρ σφε Κενταύρου φονίᾳ νεφέλᾳ 
χρίει δολοποιὸς ἀνάγκα 

πλευρά, προστακέντος ἰοῦ, 

ὃν τέχετο ϑάνατος, ἔτρεφε δ᾽ αἰόλος δράκων, 

πῶς ὅδ᾽ ἂν ἀέλιον ἕτερον ἢ τανῦν ἴδοι, 88 
821—830 — 831—840. 
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δεινοτάτῳ μὲν ὕδρας 
προστεταχὼς φλέγματι; μελαγχαίτα δ᾽ 
ἄμμιγά νιν αἰκίξει 

ϑηρὸς ὀλόεντα κέντρ᾽ ἐπιξέσαντα. 840 
ὧν ἅδ᾽ ἁ τλάμων ἄοκνος 
μεγάλαν προορῶσα δόμοισι βλάβαν νέων 

ἀισσόντων γάμων τὰ μὲν οὔτι 

προσέβαλεν. τὰ δ᾽ ἀπ᾽ ἀλλόϑρου 
γνώμας μολόντ᾽ οὐλίαισι συναλλαγαῖς 845 

4j που ὀλοὰ στένει. 
à που ἀδινῶν χλωρὰν 
τέγγειν δακρύων ἄχναν. 
ἁ δ᾽ ἐρχομένα μοῖρα προφαίένει δολίαν καὶ μεγά- 

λαν ἄταν. 851 

ἔρρωγεν παγὰ δακρύων" 

κέχυται νόσος, ὦ πόποι, οἷον ἀναρσίων 
οὔπω Ζηνὸς κέλωρ᾽ ἀγακλειτὸν 
ἐπέμολεν πάϑος οἰκτίσαι. 855 

ἰὼ κελαινὰ λόγχα προμάχου δορός,Ἠὁ 
ἃ τότε ϑοὰν νύμφαν 

ἄγαγες ἀπ᾽ αἰπεινᾶς 

τάνδ᾽ Οἰχαλίας αἰχμᾷ" 

ἃ δ᾽ ἀμφίπολος Κύπρις ἄναυδος φανερὰ τῶνδ᾽ 
ἐφάνη πράκτωρ. 

HMIXOPION. 
πότερον ἐγὼ μάταιος, ἢ κλύω τινὸς 863 

οἴκτου δι᾿ οἴκων ἀρτίως δρμωμένου; 

τί φημι; 865 

ἠχεῖ τις οὐκ ἄσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ 

κωκυτὸν εἴσω, καί τι καινίζει στέγη. 

841—851 — 852—862. 
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ξύνες δὲ 

τήνδ᾽ ὡς ἀηδὴς καὶ συνωφρυωμένη 

χωρεῖ πρὸς ἡμᾶς γραῖα σημανοῦσά τι. 810 

ΤΡΟΦΟΣ. 
ὦ παῖδες, ὡς ἄρ᾽ ἡμὶν οὐ σμικρῶν κακῶν 
ἦρξεν τὸ δῶρον Ἡρακλεῖ τὸ πόμπιμον. 
τί δ᾽, ὦ γεραιά, καινοποιηϑὲν λέγεις; 

βέβηκε Ζ4Δῃάνειρα τὴν πανυστάτην 

ὁδῶν ἁπασῶν ἐξ ἀκινήτου ποδός. 875 

οὐ δή ποϑ᾽ ὡς ϑανοῦσα; ΤΡ, πάντ᾽ ἀκήκοας. 
τέϑνηκεν ἡ τάλαινα; ΤΡ, δεύτερον κλύεις. 

τάλαιν᾽ ὀλεϑρία" τίνι τρόπῳ ϑανεῖν σφε φής: 

σχετλιώτατα πρός γε πρᾶξιν. XO. εἰπὲ τῷ μόρῳ, 
γύναι, ξυντρέχει. 880 

αὑτὴν διηίστωσε. ΧΟ. τίς ϑυμὸς ἢ τίνες 

νόσοι τάνδ᾽ αἰχμὰν 
βέλεος κακοῦ ξυνεῖλε; πῶς ἐμήσατο 

πρὸς ϑανάτῳ ϑάνατον 885 

ἀνύσασα μόνα; TP. στονόεντος ἐν rou σιδάρου. 

ἐπεῖδες, ὦ μάταιε, τήνδε τὴν ὕβριν; 

ἐπεῖδον, ὡς δὴ πλησία παραστάτις. 

τίς ἦν; πῶς; φέρ᾽ εἰπέ. 890 
αὐτὴ πρὸς αὑτῆς χειροποιεῖται τάδε. 

τί φωνεῖς; ΤΡ. σαφηνῆ. 

ἔτεκεν ἔτεκεν μεγάλαν 

ἁ νέορτος ἅδε νύμφα 

δόμοισι τοῖσδ᾽ ἐρινύν. 89ὅ 
ἄγαν γε" μᾶλλον δ᾽, εἰ παροῦσα πλησία 

ἔλευσσες οἷ᾽ ἔδρασε, κάρτ᾽ ἂν ᾧκτισας. 

καὶ ταῦτ᾽ ἔτλη τις χεὶρ γυναικεία κτίσαι; 

δεινῶς ys' πεύσει δ᾽, ὥστε μαρτυρεῖν ἐμοί. 

7 T ooootnwo eeM€mE—MSEEEM 



TPAXINIAI. 

ἐπεὶ γὰρ ἦλϑε δωμάτων εἴσω μόνη 

καὶ παῖδ᾽ ἐν αὐλαῖς εἶδε κοῖλα δέμνια 
στορνύνϑ'., ὅπως ἄψορρον ἀντῴη πατρί, 
κρύψασ᾽ ἑαυτὴν ἔνϑα μή τις εἰσίδοι, 
βουχᾶτο μὲν βωμοῖσι προσπίπτουσ᾽ ὅτι 
γένοιντ᾽ ἔρημοι, «Acts δ᾽ ὀργάνων ὅτου 
ψαύσειεν οἷς ἐχρῆτο δειλαία πάρος" 
ἄλλῃ δὲ κἄλλῃ δωμάτων στρωφωμένη, 
εἴ του φίλων βλέψειεν οἰκετῶν δέμας, 

ἔκλαιεν ἡ δύστηνος εἰσορωμένη, 

αὐτὴ τὸν αὑτῆς δαίμον᾽ ἀνακαλουμένη 
[καὶ τὰς ἄπαιδας ἐς τὸ λοιπὸν οὐσίας]. 

ἐπεὶ δὲ τῶνδ᾽ ἔληξεν, ἐξαίφνης σφ᾽ δρῶ 

τὸν «Ἡράκλειον ϑάλαμον εἰσορμωμένην. 

κἀγὼ λαϑραῖον ὄμμ᾽ ἐπεσκιασμένη 

φρούρουν᾽ ὁρῶ δὲ τὴν γυναῖκα δεμνίοις 

τοῖς Ηρακλείοις στρωτὰ βάλλουσαν φάρη. 

ὅπως δ᾽ ἐτέλεσε τοῦτ᾽, ἐπενθοροῦσ᾽ ἄνω 
καϑέζετ᾽ ἐν μέσοισιν εὐνατηρίοις, 

καὶ δακρύων ῥήξασα ϑερμὰ νάματα 

ἔλεξεν" ὦ λέχη ve καὶ νυμφεῖ᾽ ἐμά, 
τὸ λοιπὸν ἤδη χαίρεϑ'᾽, ὡς ἔμ᾽ οὔποτε 

δέξεσθ᾽ ἔτ᾽ ἐν χοίταισι ταῖσδ᾽ εὐνάτριαν. 
τοσαῦτα φωνήσασα συντόνῳ χερὶ 

λύει τὸν αὑτῆς πέπλον, ἧ χρυσήλατος 

προύχειτο μαστῶν περονίς, ἐκ δ᾽ ἐλώπισεν 
πλευρὰν ἅπασαν ὠλένην τ᾽ εὐώνυμον. 

κἀγὼ δρομαία βᾶσ᾽, ὅσονπερ ἔσϑενον, 

τῷ παιδὶ φράζω τῆς τεχνωμένης τάδε. 

κἀν ᾧ τὸ κεῖσε δεῦρό τ᾽ ἐξορμώμεϑα, 

ὁρῶμεν αὐτὴν ἀμφιπλῆγι φασγάνῳ 

901 

900 

905 

910 

915 

920 

925 

930 
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πλευρὰν ὑφ᾽ ἧπαρ καὶ φρένας πεπληγμένην. 
ἰδὼν δ᾽ ὃ παῖς ὥμωξεν" ἔγνω γὰρ τάλας 

τοὔργον κατ᾽ ὀργὴν ὡς ἐφάψειεν τόδε. 
ὄψ᾽ ἐχδιδαχϑεὶς τῶν κατ᾽ οἶκον οὕνεκα 
ἄκουσα πρὸς τοῦ ϑηρὸς ἔρξειεν τάδε. 98ὅ 

κἀνταῦϑ' ὃ παῖς δύστηνος οὔτ᾽ ὀδυρμάτων 
ἐλείπετ᾽ οὐδέν, ἀμφί νιν γοώμενος, 
οὔτ᾽ ἀμφιπέπτων στόμασιν, ἀλλὰ πλευρόϑεν 

πλευρὰν παρεὶς ἔκειτο πόλλ᾽ ἀναστένων, 

ὥς vw ματαίως αἰτίᾳ βάλοι κακῇ. 940 

κλαίων δϑούνεκ᾽ ἐκ δυοῖν ἔσονϑ᾽ ἅμα. 

πατρός τ᾽ ἐκείνης τ᾽, ὠρφανισμένος βίον. 

τοιαῦτα τἀνϑάδ᾽ ἐστίν" ὥστ᾽ εἴ τις δύο 

ἢ καί τι πλείους ἡμέρας λογίζεται. 

μάταιός ἐστυν᾽ οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ἥ γ᾽ αὔριον, — 945 
πρὶν εὖ παρῇ τις τὴν παροῦσαν ἡμέραν. 
πότερα πρότερον ἐπιστένω, 

πότερα μέλεα περαιτέρω, 

δύσκριτ᾽ ἔμοιγε δυστάνῳ. 
τάδε μὲν ἔχομεν δρᾶν δόμοις, 960 
τάδε δὲ μένομεν ἐπ᾽ ἐλπίσιν" 
κοινὰ δ᾽ ἔχειν τὲ καὶ μέλλειν. 
εἴθ᾽ ἀνεμόεσσά τις 
γένοιτ᾽ ἔπουρος ἑστιῶτις αὔρα, 

ἥτις μ᾽’ ἀποικίσειεν ἐκ τόπων, ὅπως 955 

τὸν zliov ἄλκιμον γόνον 

μὴ ταρβαλέα ϑάνοιμι 

μοῦνον εἰσιδοῦσ᾽ ἄφαρ" 

ἐπεὶ ἐν δυσαπαλλάκτοις ὀδύναις 

947—949 — 950—952. 

953—961 — 962—970. 
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χωρεῖν πρὸ δόμων λέγουσιν ἄσπετόν τι ϑαῦμα. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἄρα κοὐ μακρὰν 962 

προύχλαιον, ὀξύφωνος ὡς ἀηδών. 

ξένων γὰρ ἐξόμιλος ἥδε τις βάσιο. 

πᾷ δ᾽ αὖ φορεῖ νιν; ὡς φίλου 965 
προχηδομένα βαρεῖαν 

ἄψοφον φέρει βάσιν. 

αἰαῖ, ὅδ᾽ ἀναύδατος φέρεται. 
τί χρὴ ϑανόντα vw ἢ x09 ὕπνον ὄντα κρῖναι; 910 
οἴμοι ἐγὼ σοῦ, | 

πάτερ. οἴμοι ἐγὼ σοῦ μέλεος. 

ví πάϑω; τί δὲ μήσομαι; οἴμοι. 

ΠΡΈΣΒΥΣ. 
σίγα, TÉXVOV, μὴ κινήσῃς 

ἀγρίαν ὀδύνην πατρὸς ᾿ὠμόφρονοφ᾽ 975 

ξῇ γὰρ προπετής" ἀλλ᾽ ἴσχε δακὼν 
στόμα σόν. 'YA. πῶς φής. γέρον; 1) ξῆῇ; 

οὐ μὴ ᾿ξεγερεῖς τὸν ὕπνῳ κάτοχον 

κἀκκινήσεις κἀναστήσεις 

φοιτάδα δεινὴν 980 

νόσον, ὦ τέχνον; 'YA. ἀλλ᾽ ἐπί μοι μελέῳ 
βάρος ἄπλετον ἐμμέμονεν φρήν. 

HPAKAHZ2. 
ὦ Ζεῦ, 

ποῖ γᾶς ἥκω; παρὰ τοῖσι βροτῶν 

κεῖμαι πεπονημένος ἀλλήκτοις 985 

ὀδύναις; οἴμοι ἐγὼ τλάμων" 
ἣ δ᾽ αὖ μιαρὰ βρύκει, φεῦ. 

ἄρ᾽ ἐξήδη σ᾽ ὅσον ἦν κέρδος 
σιγῇ κεύϑειν καὶ μὴ σκεδάσαι 

τῷδ᾽ ἀπὸ κρατὸς 990 



304 

HP; 

ΠΡ, 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

βλεφάρων 9" ὕπνον; YA. οὐ γὰρ ἔχω πῶς ἂν 
στέρξαιμι κακὸν τόδε λεύσσων. 

ὦ Κηναία κρηπὶς βωμῶν, 
ἱερῶν οἵαν οἵων ἐπί μοι 

μελέῳ χάριν ἠνύσω' ὦ Ζεῦ. 996 
οἵαν u' ἄρ᾽ ἔϑου λώβαν. otav: 
ἣν μή ποτ᾽ ἐγὼ προσιδεῖν ὃ τάλας 
ὥφελον ὄσσοις, τόδ᾽ ἀκήλητον 
μανίας ἄνϑος καταδερχϑῆναι. 1000 
τίς γὰρ ἀοιδός, τίς ὃ χειροτέχνης 
ἰατορίας, ὃς τήνδ᾽ ἄτην 
χωρὶς Ζηνὸς κατακηλήσει; 

ϑαῦμ᾽ ἂν πόρρωϑεν ἰδοίμην. 
Ἅ 
δ & 

ἐᾶτέ μ᾽, ἐᾶτέ us δύσμορον εὐνάσαι, 1005 ἃ 
ἐᾶϑ᾽ ὕστατον εὐνάσαι. 1005 b 

πᾷ μου ψαύεις; ποῖ κλίνεις; 

ἀπολεῖς μ᾽, ἀπολεῖρ. 
ἀνατέτροφας ὅ τι καὶ μύσῃ. 

ἧπταί μου, τοτοτοῖ, ἥδ᾽ αὖϑ᾽ ἕρπει. πόϑεν 
ἔστ᾽, ὦ 1009 

πάντων Ἑλλάνων ἀδικώτατοι ἀνέρες, oUg δὴ 

πολλὰ μὲν ἐν πόντῳ κατά τε δρία πάντα καϑαίρων 
ὠλεκόμαν ὃ τάλας. καὶ νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι 

οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐκ ἐπιτρέψει; 
eZ, 
οὐδ᾽ ἀπαράξαι κρᾶτα βίου ϑέλει 1015 
μολὼν τοῦ στυγεροῦ; φεῦ φεῦ. 

ὦ παῖτοῦδ᾽ ἀνδρός, τοὔργον τόδε μεῖξον ἀνήκει 1018 

1005 a. b. — 1015 --- 1017. 

1006 — 1014 — 1027 — 1040. 
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ἢ κατ᾽ ἐμὰν ῥώμαν᾽ σὺ δὲ σύλλαβε. σοίτε γὰρ ὄμμα 
ἔμπλεον ἢ δι᾿ ἐμοῦ σῴξειν. "TA. ψαύω μὲν ἔγωγε, 

λαϑίπονον δ᾽ ὀδυνᾶν οὔτ᾽ ἔνδοϑεν οὔτε ϑύραϑεν 1021 
ἔστι μοι ἐξανύσαι βίοτον᾽ τοιαῦτα νέμει Ζεύς. 

HP. ὦ παῖ, ποῦ ποτ᾽ εἶ; 
τἄδέ us τᾷδέ ue πρόσλαβε κουφίσας. 1034 
αἰαῖ, ἰὼ δαῖμον. 

ϑρώσκει δ᾽ αὖ, ϑρώσκει δειλαία 
διολοῦσ᾽ ἡμᾶς 
ἀποτίβατος ἀγρία νόσος. 1080 

ὦ Παλλὰς Παλλάς, τόδε μ᾽ αὖ λωβᾶται. ἰὼ παῖ, 
τὸν φύσαντ᾽ οἴκτιρ᾽, ἀνεπίφϑονον εἴρυσον ἔγχος, 

παῖσον ἐμᾶς ὑπὸ χλῇδος᾽ ἀκοῦ δ᾽ ἄχος, ᾧ w 
ἐχόλωσεν 1035 

σὰ μάτηρ ἄϑεος, τὰν ὧδ᾽ ἐπίδοιμι πεσοῦσαν 
αὕτως, ὧδ᾽ αὕτως ὥς μ᾽ ὥλεσεν. ὦ γλυκὺς “Ἥιδας, 
ὦ Διὸς αὐθϑαίμων, 1041 
εὔνασον εὔνασον ὠκυπέτᾳ μόρῳ 
τὸν μέλεον φϑίσας. 

XO. κλύουσ᾽ ἔφριξα τάσδε συμφοράς, φίλαι, 

ἄνακτος. οἵαις οἷος ὧν ἐλαύνεται. 1045 

HP. ὦ πολλὰ δὴ καὶ ϑερμὰ καὶ λόγῳ κακὰ 

καὶ χερσὶ καὶ νώτοισι μοχϑήσας ἐγώ" 

χοὔπω τοιοῦτον οὔτ᾽ ἄκοιτις ἡ Zhiog 

προύϑηκεν οὔϑ᾽ ὁ στυγνὸς Εὐρυσϑεὺς ἐμοί, 

οἷον τόδ᾽ ἡ δολῶπις Οἰνέως κόρη 1050 
καϑῆψεν ὥμοις τοῖς ἐμοῖς ᾿Ερινύων 

ὑφαντὸν ἀμφίβληστρον, ᾧ διόλλυμαι. 

πλευραῖσι yàg προσμαχϑὲν ἐκ μὲν ἐσχάτας 
βέβρωκε σάρκας, πλεύμονός τ᾽ ἀρτηρίας 

1023 — 1026 — 1041 — 1048. 
SornocLrs. 20 
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ῥοφεῖ ξυνοικοῦν, ἐκ δὲ χλωρὸν αἷμά μου 1055 
πέπωκχεν ἤδη, καὶ διέρϑαρμαι δέμας 

τὸ πᾶν, ἀφράστῳ τῇδε χειρωϑεὶς πέδῃ. 

κοὐ ταῦτα λόγχη πεδιάς, 000. ὃ γηγενὴς 

στρατὸς Γιγάντων οὔτε ϑήρειος βία, 

οὔϑ᾽ Ἑλλὰς οὔτ᾽ ἄγλωσσος οὔϑ᾽ ὅσην ἐγὼ 1060 
γαῖαν καϑαίρων (xóuqv, ἔδρασέ πω᾿ 

γυνὴ δέ, ϑῆλυς φῦσα κοὐκ ἀνδρὸς φύσιν, 

μόνη us δὴ καϑεῖλε φασγάνου δίχα. 

ὦ παῖ, γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος γεγώς, 
καὶ μὴ τὸ μητρὸς ὄνομα πρεσβεύσῃς πλέον. 1065 

δός μοι χεροῖν σαῖν αὐτὸς ἐξ οἴκου λαβὼν 

ἐς χεῖρα τὴν τεκοῦσαν, ὡς εἰδῶ σάφα 

εἰ τοὐμὸν ἀλγεῖς μᾶλλον ἢ κείνης ὁρῶν 

λωβητὸν εἶδος ἐν δίκῃ κακούμενον. 
ἴϑ᾽, ὦ τέκνον, τόλμησον" οἴκχτιρόν τέ ue 1010 

πολλοῖσιν οἰκτρόν, ὅστις ὥστε παρϑένος 

βέβρυχα κλαίων, καὶ τόδ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε 
τόνδ᾽ ἄνδρα φαίη πρόσϑ'᾽ ἰδεῖν δεδρακότα, 
ἀλλ᾽ ἀστένακτος αἰὲν εἱπόμην κακοῖς. 
νῦν δ᾽ ἐκ τοιούτου ϑῆλυς ηὕρημαι τάλας. 1075 

καὶ νῦν προσελθὼν στῆϑι πλησίον πατρός, 
σκέψαι 9" ὁποίας ταῦτα συμφορᾶς ὕπο 

πέπονθα" δείξω γὰρ τάδ᾽ ἐκ καλυμμάτων. 

ἰδού, ϑεᾶσϑε πάντες ἄϑλιον δέμας, 

ὁρᾶτε τὸν δύστηνον, ὡς οἰκτρῶς ἔχω. 1080 

αἰαῖ, & τάλας, 

ἔϑαλψεν ἄτης σπασμὸς ἀρτίως ὅδ᾽ αὖ, 
διῇξε πλευρῶν, οὐδ᾽ ἀγύμναστόν uw ἐᾶν 

ἔοικεν ἡ τάλαινα διάβορος vócog. | 

ὦναξ ᾿Αίδη, δέξαι w, 1085 
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ὦ “Διὸς ἀκτίς, παῖσον., 
ἔνσεισον. ὦναξ. ἐγκατάσκηψον βέλος. 

πάτερ, κεραυνοῦ" δαίνυται γὰρ αὖ πάλιν. 
ἤνϑηκεν. ἐξώρμηκεν. ὦ χέρες χέρες, 
ὦ νῶτα καὶ στέρν᾽, ὦ φίλοι βραχίονες, 1090 
ὑμεῖς δὲ κεῖνοι δὴ καϑέσταϑ᾽., οἵ ποτε 
Νεμέας ἔνοικον, βουκόλων ἀλάστορα 

λέοντ᾽, ἄπλατον ϑρέμμα κἀπροσήγορον., 

βίᾳ κατειργάσασϑε, Δερναίαν 9' ὕδραν, 

διφυῆ τ᾽ ἄμικτον ἱπποβάμονα στρατὸν 1095 

ϑηρῶν. ὑβριστὴν ἄνομον; ὑπέροχον βίαν. 

Ἐρυμάνϑιόν vs ϑῆρα. τόν 9' ὑπὸ χϑονὸς 

“Ἧιδου τρίκρανον σκύλακ᾽, ἀπρόσμαχον τέρας. 

δεινῆς ᾿Εχίδνης ϑρέμμα, τόν τε χρυσέων 

δοάχοντα μήλων φύλακ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτοις τόποις. 

ἄλλων τε μόχϑων μυρίων ἐγευσάμην. 1101 

κοὐδεὶς τροπαῖ᾽ ἔστησε τῶν ἐμῶν χερῶν. 

νῦν δ᾽ ὧδ᾽ ἄναρϑρος καὶ κατερρακωμένος 
τυφλῆς ὑπ᾽’ ἄτης ἐχπεπόρϑημαι τάλας. 

ὁ τῆς ἀρίστης μητρὸς ὠνομασμένος, 110ὅ 

ὁ τοῦ xcv ἄστρα Ζηνὸς αὐδηϑεὶς γόνος. 
ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι τόδ᾽ ἴστε, κἂν τὸ μηδὲν ὦ 

κἂν μηδὲν ἕρπω, τήν ys δράσαδσαν τάδε 

χειρώσομαι κἀκ τῶνδε" προσμόλοι μόνον. 

ἵν᾽ ἐκδιδαχϑῇ πᾶσιν ἀγγέλλειν ὅτι 1110 

καὶ ζῶν κακούς ys καὶ ϑανὼν ἐτισάμην. 

ὦ τλῆμον Ἑλλάς, πένϑος οἷον εἰσορῶ 
ἕξουσαν, ἀνδρὸς τοῦδέ γ᾽ εἰ σφαλήσεται. 
ἐπεὶ παρέσχες ἀντιφωνῆσαι, πάτερ, 
σιγὴν παρασχὼν κλῦϑί μου, νοσῶν ὅμως 1115 

αἰτήσομαι γάρ σ᾽ ὧν δίκαια τυγχάνειν. 
20* 
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δός μοι σεαυτόν, μὴ τοσοῦτον ὡς δάχνει 

ϑυμῷ δύσοργος" οὐ γὰρ ἂν γνοίης ἐν οἷς 

χαίρειν προϑυμεῖ κἀν ὕὅτοις ἀλγεῖς μάτην. 

εἰπὼν ὃ χρήζεις λῆξον᾽ ὡς ἐγὼ νοσῶν 1120 
οὐδὲν ξυνίημ᾽ ὧν σὺ ποικίλλεις πάλαι. 
τῆς μητρὸς ἥκω τῆς ἐμῆς φράσων ἐν οἷς 

νῦν ἐστιν ὥς 9' ἥμαρτεν οὐχ ἑκχουσία. 
ὦ παγκάκιστε, καὶ παρεμνήσω γὰρ αὖ 
τῆς πατροφόντου μητρός. ὡς κλύειν ἐμέ; 1125 

ἔχει γὰρ οὕτως ὥστε μὴ σιγᾶν πρέπειν. 

οὐ δῆτα τοῖς ys πρόσϑεν ἡμαρτημένοις. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ τοῖς y' ἐφ᾽’ ἡμέραν ἐρεῖς. 
λέγ᾽, εὐλαβοῦ δὲ μὴ φανῇς κακὸς γεγώς. 

λέγω" τέϑνηκεν ἀρτίως νεοσφαγής. 1180 

πρὸς τοῦ; τέρας τοι διὰ κακῶν ἐϑέσπισας. 

αὐτὴ πρὸς αὑτῆς, οὐδενὸς πρὸς ἐντόπου. 

οἴμοι" πρὶν ὡς χρῆν σφ᾽ ἐξ ἐμῆς ϑανεῖν χερός; 

κἂν σοῦ στραφείη ϑυμός. εἰ τὸ πᾶν μάϑοις. 

δεινοῦ λόγου κατῆρξας" εἰπὲ δ᾽ ἧ νοεῖς. 1186 
ἁπλοῦν τὸ ῥῆμ᾽, ἥμαρτε χρηστὰ μωμένη. 

χρήστ᾽, ὦ κάκιστε, πατέρα σὸν κχτείνασα δρᾶ; 
στέργημα γὰρ δοκοῦσα προσβαλεῖν σέϑεν 

ἀπήμπλαχ᾽, ὡς προσεῖδε τοὺς ἔνδον γάμους. 

καὶ τίς τοσοῦτος φαρμαχεὺς Τραχινίων; 1140 
Νέδσσος πάλαι Κένταυρος ἐξέπεισέ νιν 

τοιῶδε φίλτρῳ τὸν σὸν ἐκμῆναι πόϑον. 

ἰοὺ ἰοὺ δύστηνος, οἴχομαι τάλας" 

ὕλωλ᾽ ὕλωλα, φέγγος οὐχέτ᾽ ἔστι μοι. 

οἴμοι, φρονῶ δὴ ξυμφορᾶς ἵν᾽ ἕσταμεν. 1145 

ἴϑ᾽. ὦ τέκνον" πατὴρ γὰρ οὐκέτ᾽ ἔστι σοι" 

κάλει τὸ πᾶν μοι σπέρμα σῶν ὁμαιμόνων, 
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κάλει δὲ τὴν τάλαιναν ᾿Δλχμήνην, Διὸς 
μάτην ἄκοιτιν, ὡς τελευταίαν ἐμοῦ 
φήμην πύϑησϑε ϑεσφάτων ὅσ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 1150 
ἀλλ᾽ οὔτε μήτηρ ἐνθάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐπακτίᾳ 

Τίρυνϑι συμβέβηκεν ὥστ᾽ ἔχειν ἕδραν, 

παίδων δὲ τοὺς uiv ξυλλαβοῦσ᾽ αὐτὴ τρέφει. 

τοὺς δ᾽ ἂν τὸ Θήβης ἄστυ ναίοντας μάϑοις" 

ἡμεῖς δ᾽ ὅσοι πάρεσμεν, εἴ τι χρή, πάτερ, 1158 

πράσσειν. κλύοντες ἐξυπηρετήσομεν. 

σὺ δ᾽ οὖν ἄκουε τοὔργον᾽ ἐξήκεις δ᾽ ἵνα 

φανεῖς ὁποῖος ὧν ἀνὴρ ἐμὸς καλεῖ. 

ἐμοὶ γὰρ ἦν πρόφαντον ἐκ πατρὸς πάλαι, 
ἀνδρῶν πνεόντων μηδενὸς ϑανεῖν ὕπο, 1160 

ἀλλ᾽ ὅστις "AdiÓov φϑίμενος οἰχήτωρ πέλοι. 

ὅδ᾽ οὖν ὁ ϑὴρ Kévravgog, ὡς τὸ ϑεῖον ἦν 
πρόφαντον, οὕτω ζῶντά uw ἔκτεινεν ϑανών. 

φανῶ δ᾽ ἐγὼ τούτοισι συμβαίνοντ᾽ ἴσα 

μαντεῖα καινά, τοῖς πάλαι ξυνήγορα, 1165 

ἃ τῶν ὀρείων καὶ χαμαικοιτῶν ἐγὼ 

Σελλῶν ἐσελϑὼν ἄλσος εἰσεγραψάμην 

πρὸς τῆς πατρῴας καὶ πολυγλώσσου δρυός, 

jj μοι χρόνῳ τῷ ζῶντι καὶ παρόντι νῦν 

ἔφασχε μόχϑων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ 1170 
λύσιν τελεῖσϑαι" κἀδόκουν πράξειν καλῶς. 

τὸ δ᾽ ἦν ἄρ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν ϑανεῦν ἐμέ. 
τοῖς γὰρ ϑανοῦσι μόχϑος οὐ προσγίγνεται. 

ταῦτ᾽ οὖν ἐπειδὴ λαμπρὰ συμβαίνει, τέκνον, 

δεῖ σ᾽ αὖ γενέσϑαι τῷδε τἀνδρὶ σύμμαχον 1115 
καὶ μὴ ᾽πιμεῖναν τοὐμὸν ὀξῦναι στόμα. 

ἀλλ᾽ αὐτὸν εἰχαϑόντα συμπράσσειν, νόμον 

κάλλιστον ἐξευρόντα, πειϑαρχεῖν πατρί. 
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ἀλλ᾽ ὦ πάτερ, ταρβῶ μὲν εἰς λόγου στάσιν 
τοιάνδ᾽ ἐπελϑών. πείσομαι δ᾽ ἅ σοι δοκεῖ. 1180 
ἔμβαλλε χεῖρα δεξιὰν πρώτιστά μοι. 

ὡς πρὸς τί πίστιν τήνδ᾽ ἄγαν ἐπιστρέφεις: .— 

οὐ ϑᾶσσον οἴσεις μηδ᾽ ἀπιστήσεις ἐμοί; 

ἰδοὺ προτείνω, κοὐδὲν ἀντειρήσεται. 
Ouvv Ζιός vvv τοῦ us φύσαντος κάρα, 1185 

ἦ μὴν τί Óoácéw; καὶ τόδ᾽ ἐξειρήσεται; 

ἢ μὴν ἐμοὶ τὸ λεχϑὲν ἔργον ἐκτελεῖν. 
ὄὕμνυμ᾽ ἔγωγε, Ζῆν᾽ ἔχων ἐπώμοτον. 

δἰ δ᾽ ἐκτὸς ἔλθοις, πημονὰς εὔχου λαβεῖν. 

οὐ μὴ λάβω" δράσω γάρ" εὔχομαι δ᾽ ὅμως. 1190 
οἶσϑ᾽ οὖν τὸν Οἴτης Ζηνὸς ὕψιστον πάγον; 

οἶδ᾽, ὡς ϑυτήρ γε πολλὰ δὴ σταϑεὶς ἄνω. 
δνταῦϑά νυν χρὴ τοὐμὸν ἐξάραντά δὲ 

σῶμ᾽ αὐτόχειρα καὶ ξὺν οἷς χρήξζεις φίλων, 
πολλὴν μὲν ὕλην τῆς βαϑυρρίξου Ógvüe 1196 

κείραντα, πολλὸν δ᾽ ἄρσεν᾽ ἐχτεμόνϑ᾽ ὁμοῦ 
ἄγριον ἔλαιον. σῶμα τοὐμὸν ἐμβαλεῖν, 

καὶ πευκίνης λαβόντα λαμπάδος σέλας 

πρῆσαι. γόου δὲ μηδὲν εἰσίτω δάκρυ, 

ἀλλ᾽ ἀστένακτος κἀδάκρυτος, εἴπερ εἶ 1200 

τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἔρξον" εἰ δὲ μή, μενῶ σ᾽ ἐγὼ 

καὶ νέρϑεν ὧν ἀραῖος εἰσαεὶ βαρύς. 

οἴμοι. πάτερ, ποῖ᾽ εἶπας; οἷά μ᾽ εἴργασαι. 
ὁποῖα δραστέ᾽ ἐστίν" εἰ δὲ μή, πατρὸς 

ἄλλου γενοῦ του μηδ᾽ ἐμὸς κληϑῆῇς ἔτι. 1205 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις, οἷά μ’ ἐχκαλεῖ, πάτερ, 
φονέα γενέσϑαι καὶ παλαμναῖον σέϑεν. 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ᾽ ὧν ἔχω παιώνιον 
καὶ μοῦνον ἑἰατῆρα τῶν ἐμῶν κακῶν. 
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καὶ πῶς ὑπαίϑων σῶμ᾽ ἂν ἰῴμην τὸ σόν; 1210 

ἀλλ᾽ εἰ φοβεῖ πρὸς τοῦτο, τἄλλα γ᾽ ἔργασαι. 

φορᾶς γέ τοι φϑόνησις οὐ γενήσεται. 

ἢ καὶ πυρᾶς πλήρωμα τῆς εἰρημένης; 
ὅσον γ᾽ ἂν αὐτὸς μὴ ποτιψαύων χεροῖν" 

τὰ δ᾽ ἄλλα πράξω κοὐ καμεῖ τοὐμὸν μέρος. 1215 

ἀλλ᾽ ἀρκέσει καὶ ταῦτα᾽ πρόδνειμαι δέ μοι 

χάριν βραχεῖαν πρὸς μακροῖς ἄλλοις διδούς. 

δἰ καὶ μακρὰ κάρτ᾽ ἐστίν, ἐργασϑήσεται. 

τὴν Εὐρυτείαν οἶσϑα δῆτα παρϑένον; 
᾿Ιόλην ἔλεξας, ὥς γ᾽ ἐπεικάξειν ἐμέ. 1220 

ἔγνως. τοσοῦτον δή σ᾽ ἐπισκήπτω. τέκνον" 

ταύτην ἐμοῦ ϑανόντος, εἴπερ εὐσεβεῖν 

βούλει, πατρῴων ὁρκίων μεμνημένος 

προσϑοῦ δάμαρτα, μηδ᾽ ἀπιστήσῃς πατρί" 

μηδ᾽ ἄλλος ἀνδρῶν τοῖς ἐμοῖς πλευροῖς ὁμοῦ 

κλιϑεῖσαν αὐτὴν ἀντὶ σοῦ λάβοι ποτέ, 1226 

ἀλλ᾽ αὐτός, ὦ παῖ, τοῦτο κήδευσον λέχος. 
πείϑου" τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ᾽ ἐμοὶ 

σμικροῖς ἀπιστεῖν τὴν πάρος συγχεῖ χάριν. 

οἴμοι" τὸ μὲν νοσοῦντι ϑυμοῦσϑαι κακόν, 1230 
τὸ δ᾽ ὧδ᾽ ὁρᾶν φρονοῦντα τίς ποτ᾽ ἂν φέροι; 

ὡς ἐργασείων οὐδὲν ὧν λέγω ϑροεῖς. 

τίς γάρ ποϑ᾽, ἥ μοι μητρὶ μὲν ϑανεῖν μόνη 

μεταίτιος σοί τ’ αὖϑις ὡς ἔχεις ἔχειν, 

τίς ταῦτ᾽ ἄν, ὅστις μὴ ᾽ξ ἀλαστόρων νοσοῖ, 1235 
ἕλοιτο; κρεῖσσον κἀμέ γ᾽, ὦ πάτερ, ϑανεῖν 

ἢ τοῖσιν ἐχϑίστοισι συνναίειν ὁμοῦ. 

ἁνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, οὐ νεμεῖν ἐμοὶ 

φϑίνοντι μοῖραν᾽ ἀλλά τοι ϑεῶν ἀρὰ 

μενεῖ σ᾽ ἀπιστήσαντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 1940 
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TA. ὥμοι, τάχ᾽, ὡς ἔοικας, ὡς νοσεῖς φράσεις. 

HP. σὺ γάρ μ᾽ ἀπ᾽ εὐνασϑέντος ἐκκινεῖς κακοῦ. 

(TA. δείλαιος, ὡς ἐς πολλὰ τἀπορεῖν ἔχω. 

HP. οὐ γὰρ δικαιοῖς τοῦ φυτεύσαντος κλύειν. 

TA. ἀλλ᾽ ἐκχδιδαχϑῶ δῆτα δυσσεβεῖν, πάτερΈ!; ^ 1245 

HP. οὐ δυσσέβεια, τοὐμὸν εἰ τέρψεις κέαρ. 

TA. πράσσειν ἄνωγας οὖν us πανδίκως τάδε; 
HP. ἔγωγε᾽ τούτων μάρτυρας καλῶ ϑεούς. 

TA. τοιγὰρ ποήσω κοὐκ ἀπώσομαι, τὸ σὸν 

ϑεοῖσι δεικνὺς ἔργον᾽ οὐ γὰρ ἄν ποτὲ 1250 

κακὸς φανείην Goí ys πιστεύσας. πάτερ. 

HP. καλῶς τελευτᾷς, κἀπὶ τοῖσδε τὴν χάριν 

ταχεῖαν, ὦ παῖ, πρόσϑες, ὡς πρὶν ἐμπεσεῖν 

σπαραγμὸν ij vw οἶστρον, ἐς πυράν μὲ ϑῆς. 
ἄγ᾽ ἐγκονεῖτ᾽. αἴρεσϑε᾽ παῦλά τοι κακῶν 1258 

αὕτη, τελευτὴ τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη. 

TTA. ἀλλ᾽ οὐδὲν εἴργει σοὶ τελειοῦσϑαι τάδε, 
ἐπεὶ κελεύεις κἀξαναγκάξεις, πάτερ. 

HP. ἄγε vvv, πρὶν τήνδ᾽ ἀνακινῆσαι 

νόσον, ὦ ψυχὴ σκληρά, χάλυβος 1260 

λιϑοκόλλητον στόμιον πρίουσ᾽, 

ἀνάπαυε βοήν, ὡς ἐπίχαρτον 

τελέουσ᾽ ἀεκούσιον ἔργον. 

YA. αἴρετ᾽, ὀπαδοί, μεγάλην μὲν ἐμοὶ 
τούτων ϑέμενοι συγγνωμοσύνην, 1265 

μεγάλην δὲ ϑεοῖς ἀγνωμοσύνην 

εἰδότες ἔργων τῶν πρασσομένων, ; 

ov φύσαντες καὶ κλῃζόμενοι 

πατέρες τοιαῦτ᾽ ἐφορῶσι πάϑη. 
τὰ μὲν οὖν μέλλοντ᾽ οὐδεὶς ἐφορᾷ, 1970 — 

τὰ δὲ viv ἑστῶτ᾽ οἰχτρὰ uiv ἡμῖν, 
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αἰσχρὰ δ᾽ ἐκείνοις, 
χαλεπώτατα δ᾽ οὖν ἀνδρῶν πάντων 

- ; 2 M e , τῷ τήνδ᾽ ἄτην ὑπέχοντι. 
, bi “ λείπου μηδὲ σύ, παρϑέν᾽, ἀπ’ οἴχων, 1216 

μεγάλους uiv ἰδοῦσα νέους ϑανάτους, 

πολλὰ δὲ πήματα καὶ καινοπαϑῆ: 

κοὐδὲν τούτων ὅ τι μὴ Ζεύς. 
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᾿Ἵπαγωγὴ Φιλοκτήτου ἐκ “ήμνου εἰς Τροίαν. ὑπὸ 
Νεοπτολέμου καὶ Ὀδυσσέως καϑ᾿ Ἑλένου μαντείαν, ὃς κατὰ 
μαντείαν Κάλχαντος. ὡς εἰδὼς χρησμοὺς συντελοῦντας πρὸς 

τὴν Τροίας ἅλωσιν, ὑπὸ Ὀδυσσέως νύχτωρ ἐνεδρευϑείς, 
δέσμιος ἤχϑη τοῖς Ἕλλησιν. ἡ δὲ σκηνὴ ἐν Μήμνῳ. ὃ δὲ 
χορὸς ἐκ γερόντων τῷ [Νεοπτολέμῳ συμπλεόντων. κεῖται 
καὶ παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἡ μυϑοποιία. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Γλαυκίππου 

πρῶτος ἦν Σοφολλῆς. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ EMMETPOZ. 

Χρύσης ᾿4ϑηνᾶς βωμὸν ἐπικεχωσμένον, 
ἐφ᾽ οὗπερ ᾿Δ4χαιοῖς χφησϑὲν ἦν ϑῦσαι, μόνος 
Ποίαντος ἤδει παῖς ποϑ᾽ Ἡρακλεῖ συνών. 
ζητῶν δὲ τοῦτον ναυβάτῃ δεῖξαι στόλῳ. 
πληγεὶς ὑπ᾽ ἔχεως. ἐλίπετ᾽ ἐν “ήμνῳ νοσῶν. 
Ἕλενος δ᾽ "Ayotoig εἶφ᾽ ἁλώσεσϑ᾽ Ἴλιον 
τοῖς Ἡρακλέους τόξοισι παιδί τ᾽ ᾿Αχιλλέως. 
τὰ τόξ᾽ ὑπῆρχε παρὰ Φιλοκτήτῃ μόνῳ" 
πεμφϑεὶς δ᾽ Ὀδυσσεὺς ἀμφοτέρους συνήγαγεν. 

*. OL XCIL. 8.7 



|. ὈΔΥΣΣΕΎΣ. 

᾿Αἀχτὴ uiv ἥδε τῆς περιρρύτου χϑονὸς 

“ήμνου, βροτοῖς ἄστιπτος οὐδ᾽ οἰκουμένη. 
&v9', ὦ κρατίστου πατρὸς Ἑλλήνων τραφεὶς 

᾿Αχιλλέως παῖ NeomvóAsus, τὸν Μηλιᾶ 

Ποίαντος υἱὸν ἐξέϑηκ᾽ ἐγώ ποτε, 5 

ταχϑεὶς τόδ᾽ ἔρδειν τῶν ἀνασσόντων ὕπο, 
' νόσῳ κατασγάξοντῳᾳ διᾳβόρῳ πόδα" 

c ὅτ᾽ οὔτε E. μὲν οὔτε ϑυμάτων 

παρῆν ἑκήλοις προσϑιγεῖν, ἀλλ᾽ ἀγρίαις 

κατεῖχ᾽ ἀεὶ πᾶν στρατόπεδον δυσφημίαις, 10 

βοῶν. στενάξων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 

λέγειν; ἀκμὴ γὰρ οὐ μακρῶν ἡμῖν λόγων, 

μὴ καὶ μάϑῃ w ἥκοντα κἀκχέω τὸ πᾶν 

σόφισμα, τῷ νιν αὐτίχ᾽ αἱρήσειν δοκῶ. 

ἀλλ᾽ ἔργον ἤδη σὸν và λοίφ᾽ ὑπηρετεῖν 15 

EP ign 0' ὅπου 'óv ἐνταῦϑα δίστομος πέτρα 

ted τοιάδ᾽, ἵν’ ἐν ψύχει μὲν ἡλίου διπλῆ 

ἰρεστιν ἐνθάκησιθν ἕν ϑέρει δ᾽ ὕπνον 
E ΩΣ ἀμφιτρῆτος. αὐλίδι" πέμπει πνοή" 

βαιὸν δ᾽ ἔνερϑεν ἐξ ἀριστερᾶς τάχ᾽ ἂν 20 
ce Arn ἴδοις ποτὸν χρηναῖον, εἴπερ ἐστὶ σῶν. 

we & μοι προσελϑὼν σῖγα σήμαιν᾽ εἴτ᾽ ἐκεῖ 
3 MN ἔοι χῶρον πρὸς αὐτὸν τόνδ᾽ ἔτ᾽ εἴτ᾽ ἄλλῃ κυρεῖ, 
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ὡς τἀπίλοιπα τῶν λόγων σὺ uiv κλύῃς. . τ᾿ 

ἐγὼ δὲ φράξω, κοινὰ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ἴῃ. In "og 

NEOIITOAEMOX. Lom v αὶ 
ἄναξ Ὀδυσσεῦ. τοὔργον οὐ μακρὰν λέγεις" ) 

δοκῶ γὰρ οἷον εἶπας ἄντρον εἰσορᾶν. 
ἄνωϑεν ἢ κάτωϑεν; οὐ γὰρ ἐννοῶ. 

τόδ᾽ ἐξύπερϑε" καὶ στίβου γ᾽ οὐδεὶς κτύπος. 

ὅρα xo9' ὕπνον μὴ καταυλισϑεὶς κυρεῖ. 80 

δρῶ κενὴν οἴκησιν ἀνθρώπων δέχα. 

οὐδ᾽ ἔνδον οἰκοποιός ἐστί τις τρυφή; 

στιπτή ys φυλλὰς ὡς ἐναυλίζοντί τῳ. 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔρημα, κοὐδέν i69' ὑπόστεγον; 

αὐτόξυλόν γ᾽ ἔχπωμα, φλαυρουργοῦ τινος 8 

τεχνήματ᾽ ἀνδρός. καὶ πυρεῖ᾽ ὁμοῦ τάδε. 

χείνου τὸ ϑησαύρισμα δημαίνεις τόδε. 

ἰοὺ ἰού" καὶ ταῦτά γ᾽ ἄλλα ϑάλπεται 

ῥάκη, βαρείας του νοσηλείας πλέα. 

ἁνὴρ κατοικεῖ τούσδε τοὺς τόπους σαφῶς, 40 

κἄστ᾽ οὐχ ἕκάς mov' πῶς γὰρ ἂν νοσῶν ἀνὴρ 

κῶλον παλαιᾷ κηρὶ προσβαίη μακχράν; 

ἀλλ᾽ ἢ ̓ πὶ φορβῆς νόστον ἐξελήλυϑεν 

ἢ φύλλον εἴ τι νώδυνον κάτοιδέ zov. 

τὸν οὖν παρόντα πέμψον εἰς κατασκοπήν, 45 
μὴ καὶ λάϑῃ us προσπεσών᾽ ὡς μᾶλλον ἂν 

ἕλοιτό μ’ ἢ τοὺς πάντας ᾿Ζργείους λαβεῖν. 
ἀλλ᾽ ἔρχεταί ve, καὶ φυλάξεται στίβος. 

σὺ δ᾽, εἴ τι χρήζεις, φράξε δευτέρῳ λόγω. 

᾿Δχιλλέως παῖ, δεῖ σ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐλήλυϑας 50 

γενναῖον εἶναι, μὴ μόνον τῷ σώματι, 

ἀλλ᾽ ἤν τι καινὸν ὧν πρὶν οὐκ ἀκήκοας 
«Ane, ὑπουργεῖν, ὡς ὑπηρέτης πάρει. 



ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

τί δῆτ᾽ ἄνωγας; ΟΔ. τὴν Φιλοχτήτου σε δεῖ 

ψυχὴν ὅπως λόγοισιν ἐχκλέψεις λέγων. 55 

ὅταν σ᾽ ἐρωτᾷ τίς τε καὶ πόϑεν πάρει, 
λέγειν, ᾿Αχιλλέως παῖς" τόδ᾽ οὐχὶ κλεπτέον" 

πλεῖς δ᾽ ὡς πρὸς οἶκον, ἐκλιπὼν τὸ ναυτικὸν 

στράτευμ᾽ "yovv, ἔχϑος ἐχϑήρας μέγα, 

οἵ σ᾽ ἐν λιταῖς στείλαντες ἐξ οἴκων μολεῖν, 60 

μόνην ἔχοντες τήνδ᾽ ἅλωσιν ᾽Ιλίου, 

οὐκ ἠξίωσαν τῶν ᾿“χιλλείων ὅπλων 

ἐλθόντι δοῦναι κυρίως αἰτουμένῳ, 
ἀλλ᾽ αὔτ᾽ Ὀδυσσεῖ παρέδοσαν" λέγων ὅσ᾽ ἂν 
ϑέλῃς xa9' ἡμῶν ἔσχατ᾽ ἐσχάτων κακά. θὅ 
τούτων γὰρ οὐδὲν ἀλγυνεῖ μ᾿" εἰ δ᾽ ἐργάσει 
μὴ ταῦτα, λύπην πᾶσιν 'Agysíowg βαλεῖς. 

εἰ γὰρ τὰ τοῦδε τόξα μὴ ληφϑήσεται., 

οὐκ ἔστι πέρσαι σοι τὸ ΖΙαρδάνου πέδον. 
ὡς δ᾽ ἔστ᾽ ἐμοὶ μὲν οὐχί, σοὶ δ᾽ ὁμιλέα τὸ 
πρὸς τόνδε πιστὴ καὶ βέβαιος. ἔκμαϑε. 

σὺ μὲν πέπλευκας οὔτ᾽ ἔνορκος οὐδενὶ 
οὔτ᾽ ἐξ ἀνάγκης οὔτε τοῦ πρώτου στόλου" 
ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδέν ἐστ᾽ ἀρνήσιμον. 

ὥστ᾽ εἴ μὲ τόξων ἐγκρατὴς αἰσϑήσεται, 15 

ὄλωλα καὶ σὲ προσδιαφϑερῶ ξυνών. 
ἀλλ᾽’ αὐτὸ τοῦτο δεῖ σοφισϑῆναι, κλοπεὺς 

ὅπως γενήδσει τῶν ἀνικήτων ὅπλων. 

ἔξοιδα, παῖ, φύσει G6 μὴ πεφυκότα 

τοιαῦτα φωνεῖν μηδὲ τεχνᾶσϑαι κακά" 80 

ἀλλ᾽ ἡδὺ γάρ τι κτῆμα τῆς νίκης λαβεῖν, 

τόλμα" δίκαιοι δ᾽ αὖϑις ἐκφανούμεϑα. 
νῦν δ᾽ εἰς ἀναιδὲς ἡμέρας μέρος βραχὺ 
δός μοι σεαυτόν, κάτα τὸν λοιπὸν χρόνον. 
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κέχλησο πάντων εὐσεβέστατος βροτῶν. 85 

ἐγὼ μὲν oUg ἂν τῶν λόγων ἀλγῶ κλύων, 

“αερτίου παῖ, τούσδε καὶ πράσσειν στυγῶ" 

ἔφυν γὰρ οὐδὲν ἐκ τέχνης πράσσειν κακῆς. 
οὔτ᾽ αὐτὸς οὔϑ'᾽, ὥς φασιν, οὑὐχφύσας ἐμέ. 
ἀλλ᾽ εἴμ᾽ ἕτοιμος πρὸς βίαν τὸν ἄνδρ᾽ ἄγειν 90 
καὶ μὴ δόλοισιν᾽ οὐ γὰρ ἐξ ἑνὸς ποδὸς 

ἡμᾶς τοσούσδε πρὸς βίαν χειρώσεται. 

πεμφϑείς γε μέντοι σοὶ ξυνεργάτης ὀκνῶ 

προδότης καλεῖσϑαι" βούλομαι δ᾽, ἄναξ, καλῶς 

δρῶν ἐξαμαρτεῖν μᾶλλον ἢ νικᾶν κακῶς. 9ῦ 
ἐσθλοῦ πατρὸς παῖ, καὐτὸς ὧν νέος ποτὲ 

γλῶσσαν μὲν ἀργόν, χεῖρα δ᾽ εἶχον ἐργάτιν" 
νῦν δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἐξιὼν δρῶ βροτοῖς 
τὴν γλῶσσαν, οὐχὶ τἄργα, πάνϑ᾽ ἡγουμένην. 

τί μ᾽ οὖν ἄνωγας ἄλλο πλὴν ψευδῆ λέγειν; 100 

λέγω σ᾽ ἐγὼ δόλῳ Φιλοχτήτην λαβεῖν. 

τί δ᾽ ἐν δόλῳ δεῖ μᾶλλον ἢ πείσαντ᾽ ἄγειν; 

οὐ μὴ πίϑηται" πρὸς βίαν δ᾽ οὐκ ἂν λάβοιρ. 

οὕτως ἔχει τι δεινὸν ἰσχύος ϑράσος; 

ἰούς γ᾽ ἀφύκτους xol προπέμποντας φόνον. 105 

οὐκ ἄρ᾽ ἐκείνῳ γ᾽ οὐδὲ προσμῖξαι ϑρασύ; 
οὔ, μὴ δόλῳ λαβόντα y', ὡς ἐγὼ λέγω. 

οὐκ αἰσχρὸν ἡγεῖ δῆτα τὸ ψευδῆ λέγειν; 
οὔκ, εἰ τὸ σωϑῆναί ys τὸ ψεῦδος φέρει. 

πῶς οὖν βλέπων τις ταῦτα τολμήσει λακεῖν; 110 

ὅταν τι δρᾷς εἰς κέρδος, οὐκ ὀκνεῖν πρέπει. 

κέρδος δ᾽ ἐμοὶ τί τοῦτον ἐς Τροίαν μολεῖν; 

«(get τὰ τόξα ταῦτα τὴν Τροίαν μόνα. 

οὐκ ἄρ᾽ ὃ πέρσων, ὡς ἐφάσκετ᾽, εἴμ᾽ ἐγώ; 
4... 9. XM M οὔτ᾽ ἂν σὺ κείνων χωρὶς οὔτ᾽ ἐχεῖνα σοῦ. 110 

ΒΟΡΗΟΟΙΕΒ. 21 
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ϑηρατέ᾽ οὖν γίγνοιτ᾽ ἄν, εἴπερ ὧδ᾽ ἔχει. 
ὡς τοῦτό γ᾽ ἔρξας δύο φέρει δωρήματα. 

ποίω; μαϑὼν γὰρ οὐκ ἂν ἀρνοίμην τὸ δρᾶν. 
σοφός τ᾽ ἂν αὑτὸς χἀγαϑὸς κεκλῇ ἅμα. 

ἴτω" ποήσω., πᾶσαν αἰσχύνην ἀφείς. 120 
e ἦ μνημονεύεις oov ἅ σοι παρήνεσα: 

σάφ᾽ i69', ἐπείπερ εἰσάπαξ συνήνεσα. 

σὺ μὲν μένων νυν κεῖνον ἐνθάδ᾽ ἐχδέχου, 

ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι, μὴ κατοπτευϑῶ παρών, 

καὶ τὸν σκοπὸν πρὸς ναῦν ἀποστελῶ πάλιν. 195 
καὶ δεῦρ᾽, ἐάν μοι τοῦ χρόνου δοχῆτέ τι 

κατασχολάξειν. αὖϑις ἐχπέμψω πάλιν 

τοῦτον τὸν αὐτὸν ἄνδρα, ναυκλήρου τρόποις 

μορφὴν δολώδσας, ὡς ἂν ἀγνοία προσῇ" 

οὗ δῆτα, τέκνον, ποικίλως αὐδωμένου 180 
δέχου τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων. 

ἐγὼ δὲ πρὸς ναῦν εἶμι, σοὶ παρεὶς τάδε" 
Ἑρμῆς δ᾽ ὁ πέμπων δόλιος ἡγήσαιτο νῶν 

Νίκη τ᾽ ᾿4ϑάνα Πολιάς, ἣ occu uw. ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί χρὴ τί χρή ue, δέσποτ᾽, ἐν ξένᾳ ξένον 138 

στέγειν ἢ τί λέγειν πρὸς ἄνδρ᾽ ὑπόπταν; 

φράξε μοι. 
τέχνα γὰρ τέχνας ἕτέρας προύχειν 
καὶ γνώμα παρ᾽ Oro τὸ ϑεῖον | 

Ζιὸς σκῆπτρον ἀνάσσεται. 140 

σὲ δ᾽, ὦ τέκνον, τόδ᾽ ἐλήλυϑεν 

πᾶν χράτος ὠγύγιον᾽ τό μοι ἔννεπε 

τί GOL χρεὼν ὑπουργεῖν. 

νῦν μέν, ἴσως γὰρ τόπον ἐσχατιαῖς 

1398 ---148 — 180---1δ8. 
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προσιδεῖν ἐθέλεις ὅντινα κεῖται. 

δέρκου ϑαρσῶν" ὁπόταν δὲ μόλῃ 

δεινὸς ὁδίτης, τῶνδ᾽ ἐκ μελάϑρων 

πρὸς ἐμὴν αἰεὶ χεῖρα προχωρῶν 
πειρῶ τὸ παρὸν ϑεραπεύειν. 

μέλον πάλαι μέλημά μοι λέγεις, ἄναξ, 

φρουρεῖν ὄμμ᾽ ἐπὶ σῷ μάλιστα καιρῶ" 
νῦν δέ μοι 

λέγ᾽, αὐλὰς ποίας ἔνεδρος ναίει 

καὶ χῶρον τίν᾽ ἔχει. τὸ γάρ μοι 
μαϑεῖν οὐκ ἀποχαίριον, 

ἡ προσπεσών μὲ λάϑῃ ποϑέν, 

τίς τόπος ἢ τίς ἔδρα, τίν᾽ ἔχει στίβον, 
ἔναυλον ἢ ϑυραῖον. 

oixov μὲν ὁρᾷς τόνδ᾽ ἀμφέϑυρον 
πετρίνης κοίτης. 

ποῦ γὰρ ὃ τλήμων αὐτὸς ἄπεστιν; 

δῆλον ἔμοιγ᾽ ὡς φορβῆς χρείᾳ 

στίβον ὀγμεύει τόνδε πέλας που. 

ταύτην γὰρ ἔχειν βιοτῆς αὐτὸν 

λόγος ἐστὶ φύσιν, ϑηροβολοῦντα 

πτηνοῖς ἰοῖς σμυγερὸν σμυγερῶς. 

οὐδέ τιν᾽ αὐτῷ ; 

παιῶνα κακῶν ἐπινωμᾶν. 
οἰχτέρω viv ἔγωγ᾽, ὅπως 

μή του κηδομένου βροτῶν 

μηδὲ ξύντροφον ὄμμ᾽ ἔχων. 
δύστανος, μόνος ἀεί, 

νοσεῖ μὲν νόσον ἀγρίαν, 
ἀλύει δ᾽ ἐπὶ παντί τῷ 

169—179 — 180—190. 
21* 

145 

150 

160 

170 
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χρείας ἱσταμένῳ: πῶς ποτὲ πῶς δύσμορος 

ἀντέχει; 115 

παλάμαι ϑεῶν, 

δύστανα γένη βροτῶν, 

οἷς μὴ μέτριος αἰών. 

οὗτος πρωτογόνων ἴσως 180 

οἴκων οὐδενὸς ὕστερος. 

πάντων ἄμμορος év βίῳ 

κεῖται μοῦνος ἀπ᾽’ ἄλλων, 

στικτῶν ἢ λασίων μετὰ 

ϑηρῶν, ἔν τ᾽ ὀδύναις ὁμοῦ 185 

λιμῷ τ᾽ οἰκτρός, ἀνήκεστα μεριμνήματ᾽ ἔχων" ὀρεί- 

α δ᾽ ἀϑυροστομοῦσ᾽ 
ἀχὼ τηλεφανὴς πικρᾶς 

οἰμωγᾶς ὕπ᾽ ὀχεῖται. 190 

οὐδὲν τούτων ϑαυμαστὸν ἐμοί" 
ϑεῖα γάρ, εἴπερ κἀγώ τι φρονῶ. 

καὶ τὰ παϑήματα κεῖνα πρὸς αὐτὸν 

τῆς ὠμόφρονος Χρύσης ἐπέβη, 

καὶ νῦν ἃ πονεῖ δίχα κηδεμόνων, 195 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς οὐ ϑεῶν vov μελέτῃ 
τοῦ μὴ πρότερον τόνδ᾽ ἐπὶ Τροίᾳ 

τεῖναι τὰ ϑεῶν ἀμάχητα βέλη, 

πρὶν ὅδ᾽ ἐξήκοι χρόνος, ᾧ λέγεται 

c 9. 8. 

χρῆναί σφ᾽ ὑπὸ τῶνδε δαμῆναι. 200 

εὔστομ᾽ ἔχε, παῖ. NE. τί τόδε; XO. προυφάνη 
κτύπος. 

φωτὸς σύντροφος ὡς τειρομένου TOV, 

jj που τῇδ᾽ ἢ τῇδε τόπων. 

βάλλει βάλλει μ᾽ ἐτύμα 205 

201—209 — 210 -- 218. 
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φϑογγά του στίβον κατ᾽ ἀνάγχαν 

ἕρποντος, οὐδέ μὲ λάϑει 

βαρεῖα τηλόϑεν αὐδὰ 

τρυσάνωρ᾽ διάσημα γὰρ ϑρηνεῖ. 

ἀλλ᾽ ἔχε, τέχνον, NE. λέγ᾽ ὅ τι. ΧΟ. φρον- 

τίδας νέας" 210 

ὡς οὐκ ἔξεδρος, ἀλλ᾽ ἔντοπος ἁνήρ, 

οὐ μολπὰν σύριγγος ἔχων, 

ὡς ποιμὴν ἀγροβότας. 

ἀλλ᾽ ij mov πταίων ὑπ’ ἀνάγκας 215 
βοᾷ τηλωπὸν (ocv, 

ἢ ναὸς ἄξενον αὐγά- 

Gov Oguov: προβοᾷ τι γὰρ δεινόν. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
ἰὼ ξένοι, 

τίνες ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδε κἀκ ποίας τύχης 220 

κατέσχετ᾽ οὔτ᾽ εὔορμον οὔτ᾽ οἰκουμένην; 

ποίας ἂν ὑμᾶς πατρίδος ἢ γένους ποτὲ 

τύχοιμ᾽ ἂν εἰπών; σχῆμα μὲν γὰρ Ἑλλάδος 

στολῆς ὑπάρχει προσφιλεστάτης ἐμοί" 

φωνῆς δ᾽ ἀκοῦσαι βούλομαι" καὶ μή μ 
δείσαντες ἐχπλαγῆτ᾽ ἀπηγριωμένον, 

ἀλλ᾽ οἰκτίσαντες ἄνδρα δύστηνον, μόνον, 
ἔρημον ὧδε κἄφιλον κακούμενον, 
φωνήσατ᾽, εἴπερ ὡς φίλοι προσήκετε. 

ἀλλ᾽ ἀνταμείψασϑ'᾽" οὐ γὰρ εἰχὸς οὔτ᾽ dub 280 

ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦτό γ᾽ οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 

ἀλλ᾽ ὦ Eév', ἴσϑι τοῦτο πρῶτον οὕνεκα 

“Ἕλληνές ἐσμεν" τοῦτο γὰρ βούλει μαϑεῖν. 

ὦ φίλτατον φώνημα" φεῦ τὸ καὶ λαβεῖν 

πρόσφϑεγμα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν χρόνῳ μακρῷ. 

323. » 
OxvG 225 
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τίς σ᾽, ὦ τέχνον, προσέσχε, τίς προσήγαγεν 9236 
χρεία; τίς ὁρμή; τίς ἀνέμων ὁ φίλτατος; 

γέγωνέ μοι πᾶν voU0', ὅπως εἰδῶ τίς εἶ. 

ἐγὼ γένος μέν εἶμι τῆς περιρρύτου 
Σκύρου" πλέω δ᾽ ἐς οἶκον" αὐδῶμαι δὲ παῖς 240 
᾿Δχιλλέως, NeomvóAsuog. οἶσϑα δὴ τὸ πᾶν. 
ὦ φιλτάτου παῖ πατρός, ὦ φίλης χϑονός, 
3 ὦ τοῦ γέροντος ϑρέμμα “υκομήδους, τένι 

στόλῳ προσέσχες τήνδε γῆν πόϑεν πλέων; 

ἐξ ᾿Ιλίου τοι δὴ τανῦν γε ναυστολῶ. 245 

πῶς εἶπας; οὐ γὰρ δὴ σύ γ᾽’ ἦσϑα ναυβάτης 
ἡμῖν x«t ἀρχὴν τοῦ πρὸς Ἴλιον στόλου. 

1j γὰρ μενέδχες καὶ σὺ τοῦδε τοῦ πόνου; 

ὦ τέκνον, οὐ γὰρ οἶσϑά μ᾽ ὅντιν᾽ εἰσορᾷς; 

πῶς γὰρ κάτοιδ᾽ ὅν γ᾽ εἶδον οὐδεπώποτε; 250 

οὐδ᾽ ὄνομ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ τῶν ἐμῶν κακῶν κλέος 
ἔσϑου ποτ᾽ οὐδέν, οἷς ἐγὼ διωλλύμην; 
ὡς μηδὲν εἰδότ᾽ ἴσϑι uw ὧν ἀνιστορεῖς. 
ὦ πόλλ᾽ ἐγὼ μοχϑηρός, ὦ πικρὸς ϑεοῖς, 
οὗ μηδὲ κληδὼν ὧδ᾽ ἔχοντος οἴκαδε 255 
μηδ᾽ Ἑλλάδος γῆς μηδαμοῦ διῆλϑέ που. 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐκβαλόντες ἀνοσίως ἐμὲ 

γελῶσι σῖγ᾽ ἔχοντες, ἡ δ᾽ ἐμὴ νόσος 

ἀεὶ τέϑηλε κἀπὶ μεῖξον ἔρχεται. 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ πατρὸς ἐξ ᾿Αχιλλέως, . 960 

ὅδ᾽ siu ἐγώ δοι κεῖνος, ὃν κλύεις ἴσως 

τῶν Ηρακλείων ὄντα δεσπότην ὅπλων, 

ὁ τοῦ Ποίαντος παῖς Φιλοχτήτης, ὃν οἵ 

δισσοὶ στρατηγοὶ χὠ Κεφαλλήνων ἄναξ 

ἔρριψαν αἰσχρῶς ὧδ᾽ ἔρημον, ἀγρία 265 
νόσῳ καταφϑίνοντα, τῆς ἀνδροφϑόρου 

3 
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πληγέντ᾽ ἐχίδνης ἀγρίῳ χαράγματι" 
ξὺν ἧ μ᾽ ἐκεῖνοι, παῖ, προϑέντες ἐνθάδε 

ὥχοντ᾽ ἔρημον, ἡνίκ᾽ ἐκ τῆς ποντίας 
Χρύσης κατέσχον δεῦρο ναυβάτῃ στόλῳ. 510 

τότ᾽ ἄσμενόν uw ὡς εἶδον ἐκ πολλοῦ σάλου 
&U0o0vv ἐπ’ ἀκτῆς ἐν κατηρεφεῖ πέτρῳ, 
λιπόντες ὥχονϑ᾽, οἷα φωτὶ δυσμόρῳ 

ῥάκη προϑέντες βαιὰ καί τι καὶ βορᾶς 
ἐπωφέλημα σμικρόν, οἷ᾽ αὐτοῖς τύχοι. 275 
σὺ δή, τέκνον. ποίαν μ᾽ ἀνάστασιν δοκεῖς 

αὐτῶν βεβώτων ἐξ ὕπνου στῆναι τότε; 

ποῖ᾽ ἐχδαχρῦσαι, ποῖ᾽ ἀποιμῶξαι κακά; 
ὁρῶντα μὲν ναῦς, ἃς ἔχων ἐναυστόλουν. 

πάσας βεβώσας., ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ ἔντοπον,. 280 

οὐχ ὅστις ἀρκέσειεν οὐδ᾽ ὅστις νόσου 
κάμνοντι συλλάβοιτο" πάντα δὲ σκοπῶν 

ηὕρισκον οὐδὲν πλὴν ἀνιᾶσϑαι παρόν, 

τούτου δὲ πολλὴν εὐμάρειαν, ὦ τέκνον. 
ὃ μὲν χρόνος δὴ διὰ πόνου προύβαινέ μοι, 985 
κἄδει τι βαιᾷ τῇδ᾽ ὑπὸ στέγῃ μόνον | 
διακονεῖσϑαι. γαστρὶ μὲν và σύμφορα 
τόξον τόδ᾽ ἐξηύρισκχε, τὰς ὑποπτέρους 

βάλλον πελείας᾽ πρὸς δὲ τοῦϑ', ὅ μοι βάλοι 

νευροσπαδὴς ἄτρακχτος. αὐτὸς ἂν τάλας 290 

εἰλυόμην, δύστηνον ἐξέλκων πόδα, 

πρὸς τοῦτ᾽ ἄν" εἴ τ᾿ ἔδει τι καὶ ποτὸν λαβεῖν, 
καί που πάγου χυϑέντος, οἷα χείματι., 
ξύλον τι ϑραῦσαι, ταῦτ᾽ ἂν ἐξέρπων τάλας 
ἐμηχανώμην᾽" εἶτα πῦρ ἂν οὐ παρῆν, 295 
ἀλλ᾽ ἐν πέτροισι πέτρον ἐχτρίβων μόλις 
ἔφην᾽ ἄφαντον φῶς, ὃ καὶ σῴώξει μ᾽ ἀεί, 
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οἰχουμένη γὰρ οὖν στέγη πυρὸς μέτα 

πάντ᾽ ἐχκπορίξζει πλὴν τὸ μὴ νοσεῖν ἐμέ. 
φέρ᾽. ὦ τέκνον, νῦν καὶ τὸ τῆς νήσου μάϑῃς. 300 
ταύτῃ πελάζει ναυβάτης οὐδεὶς ἑκών" 

οὐ γάρ τις ὅρμος ἔστιν οὐδ᾽ ὅποι πλέων 
ἐξεμπολήσει κέρδος ἢ ξενώσεται. 

οὐκ ἐνθάδ᾽ οἵ πλοῖ τοῖσι σώφροσιν βροτῶν. 
τάχ᾽ οὖν τις ἄχων £oys' πολλὰ γὰρ τάδε 80ὅ 
ἐν τῷ μακρῷ γένοιτ᾽ ἂν ἀνθρώπων χρόνῳ" 

οὗτοί μ᾽, ὅταν μόλωσιν, ὦ τέκνον, λόγοις 
ἐλεοῦσι μέν, καί πού τι καὶ βορᾶς μέρος 

προσέδοσαν οἰκτίραντες ij τινα στολήν" 

ἐκεῖνο δ᾽ οὐδείς, ἡνίκ᾽ ἂν μνησϑῶ, ϑέλει, 5810 
σῶσαί μ᾽ ἐς οἴκους, ἀλλ᾽ ἀπόλλυμαι τάλας 

ἔτος τόδ᾽ ἤδη δέκατον ἐν λιμῷ τε καὶ 
κακοῖσι βόσκων τὴν ἀδηφάγον νόσον. 

τοιαῦτ᾽ ᾿Δτρεῖδαί μ᾽’ ἥ v Ὀδυσσέως βία. 
ὦ παῖ, δεδράκασ᾽, ot. Ὀλύμπιοι ϑεοὶ 315 

δοῖέν ποτ᾽ αὐτοῖς ἀντίποιν᾽ ἐμοῦ παϑεῖν. 

ἔοικα κἀγὼ τοῖς ἀφιγμένοις ἴσα 

ξένοις ἐποικτίρειν σε. Ποίαντος τέκνον. 

ἐγὼ δὲ καὐτὸς τοῖσδε μάρτυς ἐν λόγοις, 

ὡς εἴσ᾽ ἀληϑεῖς οἶδα, συντυχὼν κακῶν 320 
ἀνδρῶν ᾿Ατρειδῶν τῆς τ᾽ Ὀδυσσέως fag. 
7 γάρ τι καὶ σὺ τοῖς πανωλέϑροις ἔχεις 

ἔγκλημ᾽ ᾿Δτρείδαις, ὥστε ϑυμοῦσϑαι παϑών; 
ϑυμὸν γένοιτο χειρὶ πληρῶσαί ποτε. 
ἵν᾽ αἱ Μυκῆναι γνοῖεν ἡ Σπάρτη 9' ὅτε 898. 
qu Σχῦρος ἀνδρῶν ἀλκίμων μήτηρ ἔφυ. 

εὖ γ᾽, ὦ τέκνον" τίνος γὰρ ὧδε τὸν μέγαν 
χόλον κατ᾽ αὐτῶν ἐγκαλῶν ἐλήλυϑας; 
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ὦ παῖ Ποίαντος, ἐξερῶ, μόλις δ᾽ ἐρῶ, 
ἅγωγ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξελωβήϑην μολών. 330 

ἐπεὶ γὰρ ἔσχε uoiQ  AyiAMÉm ϑανεῖν, 
οἴμοι" φράσῃς μοι μὴ πέρα, πρὶν ἂν μάϑω 

πρῶτον τόδ᾽, ἦ τέϑνηχ᾽ ὃ Πηλέως yóvoc; 
τέϑνηκεν, ἀνδρὸς οὐδενός, ϑεοῦ Ó' ὕπο, 
τοξευτός, ὡς λέγουσιν, ἐκ Φοίβου δαμείς. 88 

ἀλλ᾽ εὐγενὴς μὲν ὃ χτανών vs χὠ ϑανών" 

ἀμηχανῶ δὲ πότερον, ὦ τέχνον, τὸ σὸν 

πάϑημ᾽ ἐλέγχω πρῶτον ἢ κεῖνον στένω. 
οἶμαι μὲν ἀρκεῖν σοί γε καὶ τὰ σ᾽, ὦ τάλας, 

ἀλγήμαϑ᾽., ὥστε μὴ τὰ τῶν πέλας στένειν. 840 

ὀρϑῶς ἔλεξας" τοιγαροῦν τὸ σὸν φράσον 

αὖϑις πάλιν μοι πρᾶγμ᾽, ὅτῳ σ᾽ ἐνύβρισαν. 
ἦλθόν us νηὶ ποικιλοστόλῳ μέτα 

δῖός v' Ὀδυσσεὺς χὠ τροφεὺς τοὐμοῦ πατρός. 
λέγοντες, εἴτ᾽ ἀληϑὲς εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην, 845 
ὡς οὐ ϑέμις γίγνοιτ᾽, ἐπεὶ κατέφϑιτο 
πατὴρ ἐμός, τὰ πέργαμ᾽ ἄλλον ij μ᾽ ἑλεῖν. 
ταῦτ᾽, ὦ ξέν᾽, οὕτως ἐννέποντες οὐ πολὺν 

χρόνον μ᾽ ἐπέσχον μή us ναυστολεῖν ταχύ, 
μάλιστα μὲν δὴ τοῦ ϑανόντος ἱμέρῳ; 800 

ὅπως ἴδοιμ᾽ ἄϑαπτον᾽ οὐ γὰρ εἰδόμην" 

ἔπειτα μέντοι χὠ λόγος καλὸς προσῆν, 

εἰ τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμ᾽ αἱρήσοιμ᾽ ἰών. 
ἦν δ᾽ ἦμαρ ἤδη δεύτερον πλέοντί μοι, 
κἀγὼ ᾿᾽π’ ἄκρον Σίγειον οὐρίῳ πλάτῃ 355 
xcTQyóuqv' καί μ᾽ εὐθὺς ἐν κύκλῳ στρατὺς 

ἐχβάντα πᾶς ἠσπάξετ᾽, ὀμνύντες βλέπειν 

τὸν οὐκέτ᾽ ὄντα ζῶντ᾽ ᾿Αχιλλέα πάλιν. 
κεῖνος μὲν οὖν ἔκειτ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ὁ δύσμορος 
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ἐπεὶ ᾽δάκρυσα κεῖνον, οὐ μακρῷ χρόνῳ 800 

ἐλϑὼν ᾿Ζτρείδας πρὸς φίλους. ὡς εἰχὸς ἦν, 
τά 9' ὅπλ᾽ ἀπήτουν τοῦ πατρὸς τά τ᾽ ἄλλ᾽ 

ὅσ᾽ ἦν. 

οἱ δ᾽ εἶπον, οἴμοι, τλημονέστατον λόγον" 
ὦ σπέρμ᾽ ᾿Δχιλλέως, τἄλλα μὲν πάρεστί σοι 
πατρῷ᾽ ἑλέσϑαι, τῶν δ᾽ ὅπλων κείνων ἀνὴρ 365 
ἄλλος κρατύνει νῦν. ὁ “αέρτου γόνος. 

κἀγὼ ᾿πακούσας εὐϑὺς ἐξανίσταμαι 

ὀργῇ βαρείᾳ, καὶ καταλγήσας λέγω" 

ὦ σχέτλι᾽, ἦ ̓ τολμήσατ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ τινι 

δοῦναι τὰ τεύχη τἀμά, πρὶν μαϑεῖν ἐμοῦ; 310 

ὃ δ᾽ εἶπ᾽ Ὀδυσσεύς, πλησίον γὰρ ἦν κυρῶν᾽ 
ναί, παῖ, δεδώκασ᾽ ἐνδίκως οὗτοι τάδε" 
ἐγὼ γὰρ αὔτ᾽ ἔσωσα κἀκεῖνον παρών. 
κἀγὼ χολωϑεὶς εὐθὺς ἤρασσον κακοῖς 

τοῖς πᾶσιν, οὐδὲν ἐνδεὲς ποιούμενος, 375 

εἰ τἀμὰ κεῖνος ὅπλ᾽ ἀφαιρήσοιτό us. 

ὃ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἥκων, καίπερ οὐ δύσοργος ὦν, 
δηχϑεὶς πρὸς ἁξήκουσεν ὧδ᾽ ἠμείψατο" 

οὐκ 100 ' ἵν᾽ ἡμεῖς, ἀλλ᾽ ἀπῆσϑ᾽ ἵν᾽ οὔ σ᾽ ἔδει" 

καὶ ταῦτ᾽, ἐπειδὴ καὶ λέγεις ϑρασυστομῶν, 380 
οὐ μή ποτ᾽ ἐς τὴν Σκῦρον ἐχπλεύσῃς ἔχων. 

τοιαῦτ᾽ ἀκούσας κἀξονειδισϑεὶς κακὰ 

πλέω πρὸς οἴκους, τῶν ἐμῶν τητώμενος 

πρὸς τοῦ κακίστου κἀκ κακῶν Ὀδυσσέως. 
κοὐκ αἰτιῶμαι κεῖνον ὡς τοὺς ἐν τέλει" 385 

πόλις γάρ ἐστι πᾶσα τῶν ἡγουμένων 

στρατός τε σύμπας" οἱ δ᾽ ἀκοσμοῦντες βροτῶν 
διδασκάλων λόγοισι γίγνονται κακοί. 

λόγος λέλεκται πᾶς" Ó δ᾽ ᾿Ατρείδας στυγῶν 
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ἐμοί 9" ὁμοίως καὶ ϑεοῖς εἴη φίλος. 890 
ὀρεστέρα παμβῶτι Γᾶ, μᾶτερ αὐτοῦ Διός. 

ἃ τὸν μέγαν Πακτωλὸν εὔχρυσον νέμεις, 

σὲ χἀκεῖ, μᾶτερ πότνι᾽, ἐπηυδώμαν, 395 

ὅτ᾽ ἐς τόνδ᾽ ᾿Δτρειδᾶν ὕβρις πᾶσ᾽ ἐχώρει, 
ὅτε τὰ πάτρια τεύχεα παρεδίδοσαν, 

ἰὼ μάκαιρα ταυροχτόνων 400 

λεόντων ἔφεδρε, τῷ “Μαρτίου σέβας ὑπέρτατον. 

ἔχοντες, ὡς ἔοικε, σύμβολον σαφὲς 

λύπης πρὸς ἡμᾶς, ὦ ξένοι, πεπλεύκατε, 

καί μοι προσάδεϑ᾽ ὥστε γιγνώσκειν ὅτι 405 
ταῦτ᾽ ἐξ ᾿Ζτρειδῶν ἔργα κἀξ Ὀδυσσέως. 

ἔξοιδα γάρ νιν παντὸς ἂν λόγου κακοῦ 

γλώσσῃ ϑιγόντα καὶ πανουργίας, ἀφ᾽ ἧς 
μηδὲν δίκαιον ἐς τέλος μέλλοι ποεῖν. 

ἀλλ᾽ οὔ τι τοῦτο ϑαῦμ᾽ ἔμοιγ᾽, ἀλλ᾽ εἰ παρὼν — 
Αἴας ὃ μείζων ταῦϑ᾽ δρῶν ἠνείχετο. 411 

οὐκ ἦν ἔτι ξῶν, ὦ ξέν᾽" οὐ γὰρ ἄν ποτε 

ζῶντός γ᾽ ἐχείνου ταῦτ᾽ ἐσυλήϑην ἐγώ. 
πῶς εἶπας; ἀλλ᾽ 1j χοὖτος οἴχεται ϑανών; 
ὡς μηκέτ᾽ ὄντα κεῖνον ἐν φάει νόει. 415 

οἴμοι τάλας. ἀλλ᾽ οὐχ ὃ Τυδέως γόνος 

οὐδ᾽ οὑμπολητὸς Σισύφου “αερτίῳ, 
οὐ μὴ ϑάνωσι᾽ τούσδε γὰρ μὴ ξῆν ἔδει. 

οὐ δῆτ᾽" ἐπίστω τοῦτό γ᾽" ἀλλὰ καὶ μέγα 
ϑάλλοντές εἰσι νῦν ἐν ᾿4ργείων στρατῷ. 430 
τί δ᾽ ὃς παλαιὸς κἀγαϑὺὸς φίλος τ᾽ ἐμός, 

Νέστωρ ὃ Πύλιος ἔστιν; οὗτος γὰρ τά ye 
κείνων κάκ᾽ ἐξήρυκε, βουλεύων σοφά. 
κεῖνός ys πράσσει νῦν κακῶς, ἐπεὶ ϑανὼν 

991 — 402 — 507 — 518.. 
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"vv(Aoyos αὐτῷ φροῦδος, ὃς παρῆν. γόνος. 425 

οἴμοι, δύ᾽ αὖ τώδ᾽ ἐξέδειξας, οἷν ἐγὼ 
ἥκιστ᾽ ἂν ἠϑέλησ᾽ ὀλωλότοιν κλύειν. 
φεῦ φεῦ" τί δῆτα δεῖ σκοπεῖν, 09' οἵδε μὲν 
τεϑνᾶσ᾽, Ὀδυσσεὺς δ᾽ ἔστιν αὖ κἀνταῦϑ'᾽ ἵνα 

χρῆν ἀντὶ τούτων αὐτὸν αὐδᾶσϑαι νεκρόν; 480 

σοφὸς παλαιστὴς κεῖνος" ἀλλὰ «et σοφαὶ 

γνῶμαι, Φιλοκχτῆτ᾽, ἐμποδίξονται ϑαμά. 

φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, ποῦ γὰρ ἦν ἐνταῦϑά σοι 
Πάτροκλος, ὃς σοῦ πατρὸς ἦν τὰ φίλτατα; 

χοὗτος τεϑνηκὼς ἦν᾽ λόγῳ δέ σ᾽ ἐν βραχεῖ 435 
τοῦτ᾽ ἐκδιδάξω" πόλεμος οὐδέν᾽ ἄνδρ᾽ ἑχὼν 
«(get πονηρόν, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς ἀεί. 

ξυμμαρτυρῶ σοι" καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτό γὲ 
ἀναξίου μὲν φωτὸς ἐξερήσομαι, 

γλώσσῃ δὲ δεινοῦ καὶ σοφοῦ, ví νῦν κυρεῖ. 440 

ποίου δὲ τούτου πλήν γ᾽ Ὀδυσσέως ἐρεῖς; 
οὐ τοῦτον εἶπον, ἀλλὰ Θερσίτης τις ἦν, 
ὃς οὐκ ἂν εἴλετ᾽ εἰσάπαξ εἰπεῖν, ὅπου 
μηδεὶς ἐῴη" τοῦτον οἶσϑ᾽ εἰ ξῶν κυρεῖ; 
οὐκ εἶδον αὐτόν, ἠσϑόμην δ᾽ ἔτ᾽ ὄντα νιν. — 445 
&usAA'* ἐπεὶ οὐδέν mc κακόν γ᾽ ἀπώλετο, 
ἀλλ᾽ εὖ περιστέλλουσιν αὐτὰ δαίμονες, 
καί πὼς τὰ μὲν πανοῦργα καὶ παλιντριβῆ 

χαίρουσ᾽ ἀναστρέφοντες ἐξ “Ἥιδου, τὰ δὲ 
δίκαια καὶ τὰ χρηστὰ προυσελοῦσ᾽ ἀεί. 450 

ποῦ χρὴ τίϑεσϑαι ταῦτα, ποῦ δ᾽ αἰνεῖν, ὅταν 
τὰ Oti ἐπαινῶν τοὺς ϑεοὺς εὕρω κακούς; 

ἐγὼ μέν, ὦ γένεϑλον Οἰταίου πατρός, 

τὸ λοιπὸν ἤδη τηλόϑεν τό τ᾽ Ἴλιον 

καὶ τοὺς ᾿4τρείδας εἰσορῶν φυλάξομαι" A55 
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ὕπου δ᾽ ὁ χείρων τἀγαϑοῦ usifov σϑένει 
χκἀποφϑίνει τὰ χρηστὰ χὠ δειλὸς χρατεῖ, 

τούτους ἐγὼ τοὺς ἄνδρας οὐ στέρξω ποτέ" 

ἀλλ᾽ ἡ πετραία Σκῦρος ἐξαρκοῦσά μοι 
ἔσται τὸ λοιπόν, ὥστε τέρπεσϑαι δόμῳ. 400 

νῦν δ᾽ εἶμι πρὸς ναῦν᾽ καὶ σύ, Ποίαντος τέχνον. 
χαῖρ᾽ ὡς μέγιστα, χαῖρε" καί Gs δαίμονες 
νόσου μεταστήσειαν, ὡς αὐτὸς ϑέλεις. 

ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν, ὡς ὁπηνίκ᾽ ἂν 950g 
πλοῦν ἡμὶν εἴκῃ, τηνικαῦϑ'᾽ ὁρμώμεϑα. 465 
ἤδη, véxvov, στέλλεσϑε; NE. καιρὸς γὰρ καλεῖ 

πλοῦν μὴ ᾿ξ ἀπόπτου μᾶλλον ἢ ̓ γγύϑεν σκοπεῖν. 
πρός νύν 6s πατρὸς πρός τε μητρός, ὦ τέκνον, 
πρός τ᾽ εἴ τί σοι κατ᾽ οἷκόν ἐστι προσφιλές, 

ἱχέτης ἱκνοῦμαι, μὴ λίπῃς. w' οὕτω μόνον, 410 
ἔρημον ἐν κακοῖσι τοῖσδ᾽ οἵοις ὁρᾷς 
ὅσοισί v' ἐξήκουσας ἐνναίοντά us: 
ἀλλ᾽ ἐν παρέργῳ ϑοῦ με. δυσχέρεια μέν, 
ἔξοιδα, πολλὴ τοῦδε τοῦ φορήματος" 

ὅμως δὲ τλῆϑι᾽ τοῖσι γενναίοισί τοι 416 
τό τ᾽ αἰσχρὸν ἐχϑρὸν καὶ τὸ χρηστὸν εὐχλεές. 

σοὶ δ᾽ ἐχλιπόντι τοῦτ᾽ ὄνειδος οὐ καλόν, 
δράσαντι δ᾽. ὦ παῖ, πλεῖστον εὐκλείας γέρας, 

ἐὰν μόλω ᾿γὼ ζῶν πρὸς Οἰταίαν χϑόνα. 
i9'* ἡμέρας vov μόχϑος οὐχ ὅλης μιᾶς. 480 
τόλμησον, ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅπῃ ϑέλεις ἄγων, 

εἰς ἀντλίαν, εἰς πρῶραν, εἰς πρύμνην, ὅποι 

ἥκιστα μέλλω τοὺς ξυνόντας ἀλγυνεῖν. 

νεῦσον, πρὸς αὐτοῦ Ζηνὸς ἱχεσίου, τέκνον, 

πείσϑητι" προσπίτνω δὲ γόνασι, καίπερ ὧν 486 

ἀχράτωρ ὁ τλήμων, χωλός. ἀλλὰ μή w ἀφῇς 
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ἔρημον οὕτω χωρὶς ἀνθρώπων στίβου., 

ἀλλ᾽ ἢ πρὸς oixov τὸν σὸν ἔχσωσόν μ᾽ ἄγων 
ἢ πρὸς τὰ Χαλκώδοντος Εὐβοιῶς crc): 

κἀκεῖθεν οὔ μοι μακρὸς εἰς Οἴτην στόλος 490 

Τραχινίαν τε δεράδα καὶ τὸν εὔροον 

Σπερχειὸν ἔσται" πατρί μ᾽ ὡς δείξῃς φίλῳ. 
ὃν δὴ παλαιὸν ἐξ ὅτου δέδοικ᾽ ἐγὼ 

μή μοι βεβήκῃ. πολλὰ γὰρ τοῖς ἱγμένοις 

ἔστελλον αὐτὸν ἱκεσίους πέμπων λιτάς, 495 - 

αὐτόστολον πέμψαντά w ἐκσῶσαι δόμους. 

ἀλλ᾽ ἢ τέϑνηκεν ἢ τὰ τῶν διακόνων, 

ὡς εἰκός, οἶμαι, τοὐμὸν ἐν σμικρῷ μέρος 

ποιούμενοι τὸν οἴκαδ᾽ ἤπειγον στόλον. 

νῦν δ᾽, εἰς σὲ γὰρ πομπόν τε καὐτὸν ἄγγελον 500 

ἥκω, σὺ σῶσον, σύ μ᾽ ἐλέησον, εἰσορῶν 

ὡς πάντα δεινὰ κἀπικινδύνως βροτοῖς 

κεῖται παϑεῖν μὲν εὖ, παϑεῖν δὲ ϑάτερα. 
χρὴ δ᾽ ἐχτὸς ὄντα πημάτων τὰ δείν᾽ δρᾶν, 

χὥῶταν τις εὖ ζῇ, τηνικαῦτα τὸν βίον δ0ὅ 

σκοπεῖν μάλιστα, μὴ διαφϑαρεὶς λάϑῃ. 

οἴκτιρ᾽, ἄναξ᾽ πολλῶν ἔλεξεν δυσοίστων πόνων 

ἄϑλ᾽, οἷα μηδεὶς τῶν ἐμῶν τύχοι φίλων. 
εἰ δὲ πικρούς, ἄναξ, ἔχϑεις ᾿Ατρείδας. 510 
ἐγὼ μέν, τὸ κείνων κακὸν τῷδε κέρδος 

μετατιϑέμενος, ἔνϑαπερ ἐπιμέμονεν, 515 

ἐπ’ εὐστόλου ταχείας νεὼς 

πορεύσαιμ᾽ ἂν ἐς δόμους, τὰν ϑεῶν νέμεσιν 

ἐχφυγών. 

ὅρα σὺ μὴ νῦν μέν τις εὐχερὴς παρῇς. 

ὅταν δὲ πλησϑῆῇς τῆς νόσου ξυνουσίᾳ, 520 

τότ᾽ οὐκέϑ᾽ αὑτὸς τοῖς λόγοις τούτοις φανῆς. 
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3 e ἥκιστα" τοῦτ᾽ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ποτ᾽ εἰς ἐμὲ 
τοὔνειδος ἕξεις ἐνδίκως ὀνειδίσαι. 

ἀλλ᾽ αἰσχρὰ μέντοι σοῦ γέ μ᾽ ἐνδεέστερον 
ξένῳ φανῆναι πρὸς τὸ καίριον πονεῖν. 525 
ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ, πλέωμεν., δρμάσϑω ταχύς" 

χὴ ναῦς γὰρ ἄξει κοὐκ ἀπαρνηϑήσεται. 

μόνον ϑεοὶ σῴξοιεν ἔκ τε τῆσδε γῆς 

ἡμᾶς ὅποι τ᾽ ἐνθένδε βουλοίμεσϑα πλεῖν. 
ὦ φίλτατον μὲν ἦμαρ, ἥδιστος δ᾽ ἀνήρ. 530 
φίλοι δὲ ναῦται, πῶς ἂν ὑμὶν ἐμφανὴς 

ἔργῳ γενοίμην, ὥς μ᾽’ ἔϑεσϑε προσφιλῆ; 
ἴωμεν, ὦ παῖ, προσκύσαντε τὴν ἔσω 

ἄοικον εἰς οἴκησιν, ὥς μὲ καὶ μάϑῃς 

ἀφ᾽ ὧν διέξζων ὥς τ᾽ ἔφυν εὐκάρδιος. 535 
οἶμαι γὰρ οὐδ᾽ Qv ὄμμασιν μόνην ϑέαν 
ἄλλον λαβόντα πλὴν ἐμοῦ τλῆναι τάδε" 

ἐγὼ δ᾽ ἀνάγκῃ προύμαϑον στέργειν κακά. 
ἐπίσχετον, μάϑωμεν" ἄνδρε γὰρ δύο, 

ὃ μὲν νεὼς σῆς ναυβάτης, ὃ δ᾽ ἀλλόϑρους, 540 
χωρεῖτον, ὧν μαϑόντες αὖϑις εἴσιτον. 

EMIIOPOX. 
᾿Δχιλλέως παῖ, τόνδε τὸν Evvéuzogov, 
ὃς ἦν νεὼς σῆς σὺν δυοῖν ἄλλοιν φύλαξ, 

ἐχέλευσ᾽ ἐμοί σὲ ποῦ κυρῶν εἴης φράσαι. 

ἐπείπερ ἀντέχυρσα, δοξάξων μὲν οὔ, 545 

τύχῃ δέ πὼς πρὸς ταὐτὸν δρμισϑεὶς πέδον. 

πλέων γὰρ ὡς ναύκληρος οὐ πολλῷ στόλῳ 

ἀπ᾿ Ἰλίου πρὸς οἶκον ἐς τὴν εὔβοτρυν 
Πεπάρηϑον, ὡς ἤκουσα τοὺς ναύτας ὅτι 

σοὶ πάντες εἶεν συννεναυστοληκχότες. 550 
ἔδοξέ μοι μὴ σῖγα, πρὶν φράσαιμί Gor, 
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tov πλοῦν ποεῖσϑαι, προστυχόντι τῶν ἴσων. 

οὐδὲν σύ που κάτοισϑα τῶν σαυτοῦ πέρι, 
ἃ τοῖσιν ᾿“ργείοισιν ἀμφὶ σοῦ νέα 

βουλεύματ᾽ ἐστί, κοὐ μόνον βουλεύματα, δδῦ 

ἀλλ᾽ ἔργα δρώμεν᾽, οὐκέτ᾽ ἐξαργούμενα. 
ἀλλ᾽ ἡ χάρις μὲν τῆς προμηϑίας. ἕένε, 
εἰ μὴ κακὸς πέφυκα, προσφιλὴς μενεῖ —— 

φράσον δ᾽ ἅπερ γ᾽ ἔλεξας, ὡς μάϑω τί μοι 
νεώτερον βούλευμ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ζργείων ἔχεις. 560 
φροῦδοι διώκοντές 65 ναυτικῷ στόλῳ 

Φοῖνιξ ὁ πρέσβυς οἵ τε Θησέως κόροι. 
ὡς ἐκ βίας μ᾽’ ἄξοντες ἢ λόγοις πάλιν; 

οὐκ οἶδ᾽" ἀκούσας δ᾽ ἄγγελος πάρειμί σοι. 

ἦ ταῦτα δὴ Φοῖνίξ τε χοἰ ξυνναυβάται δθῦ 

οὕτω x«9' ὁρμὴν δρῶσιν ᾿Δτρειδῶν χάριν; 
ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω δρώμεν᾽, οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 

πῶς οὖν Ὀδυσσεὺς πρὸς τάδ᾽ οὐκ αὐτάγγελος 

πλεῖν ἦν ἕτοιμος; ἢ φόβος τις εἶργέ νιν; 
κεῖνός γ᾽ ἐπ’ ἄλλον ἄνδρ᾽ ὃ Τυδέως vs παῖς 

ἔστελλον, ἡνίκ᾽ ἐξανηγόμην ἐγώ. 511 

πρὸς ποῖον αὖ τόνδ᾽ αὐτὸς οὑδυσσεὺς ἔπλει; 

ἦν δή τις --- ἀλλὰ τόνδε μοι πρῶτον φράσον 

τίς ἐστίν" ἃν λέγῃς δὲ μὴ φώνει μέγα. 

ὅδ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ κλεινός σοι Φιλοχτήτης, ξένε. — 515 
μή νύν μ᾽ ἔρῃ τὰ πλείον᾽, ἀλλ᾽ ὅσον τάχος 
ἔχπλει σεαυτὸν ξυλλαβὼν ἐκ τῆσδε γῆς. 

τί φησιν, ὦ παῖ; τί μὲ κατὰ σκότον ποτὲ 
διεμπολᾷ λόγοισι πρός σ᾽ ὃ ναυβάτης; 
οὐκ οἷδά πω τί φησι" δεῖ δ᾽ αὐτὸν λέγειν ὅ80 

εἰς φῶς ὃ λέξει, πρὸς σὲ κἀμὲ τούσδε τε. 
ὦ σπέρμ᾽ ᾿Δχιλλέως, μή μὲ διαβάλῃς στρατῷ 
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λέγονθ᾽ ἃ μὴ δεῖ" πόλλ᾽ ἐγὼ κείνων ὕπο 

δρῶν ἀντιπάσχω χρηστά 9', oi ἀνὴρ πένης. 

391 

ἐγώ siu ᾿Δτρείδαις δυσμενής" οὗτος δέ μοι 585 
φίλος μέγιστος, οὕνεκ᾽ ᾿Δτρείδας στυγεῖ. 
δεῖ δή σ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐλϑόντα προσφιλῆ, λόγων 

κρύψαι πρὸς ἡμᾶς μηδέν᾽ ὧν ἀκήκοας. 
ὅρα τί ποιεῖς, παῖ. NE. σκοπῶ κἀγὼ πάλαι. 

σὲ ϑήσομαι τῶνδ᾽ αἴτιον. NE. ποιοῦ λέγων. 

λέγω. ᾽πὶ τοῦτον ἄνδρε τώδ᾽ ὥπερ κλύεις, 

ὁ Τυδέως παῖς ἥ v Ὀδυσσέως βία, 

διώμοτοι πλέουσιν ἦ μὴν ἢ λόγῳ 
πείσαντες ἄξειν ἢ πρὸς ἰσχύος κράτος. 

καὶ ταῦτ᾽ ᾿4χαιοὶ πάντες ἤκουον σαφῶς 

Ὀδυσσέως λέγοντος" οὗτος γὰρ πλέον 

τὸ ϑάρσος εἶχε ϑατέρου δράσειν τάδε. 
τίνος δ᾽ ᾿Ατρεῖδαι τοῦδ᾽ ἄγαν οὕτω χρόνῳ 
τοσῶδ᾽ ἐπεστρέφοντο πράγματος χάριν, 

ὅν γ᾽ εἶχον ἤδη χρόνιον ἐκβεβληκότες; 
τίς ὁ πόϑος αὐτοὺς ἵκετ᾽; ἢ ϑεῶν βία 

καὶ νέμεσις, οἵπερ ἔργ᾽ ἀμύνουσιν κακά; 
ἐγώ σε τοῦτ᾽, ἴσως γὰρ οὐκ ἀκήκοας, 

πᾶν ἐχδιδάξω. μάντις ἦν τις εὐγενής, 

Πριάμου μὲν υἱός, ὄνομα δ᾽ ὠνομάξετο 
Ἕλενος, ὃν οὗτος νυχτὸς ἐξελθὼν μόνος, 

ὁ πάντ᾽ ἀκούων αἰσχρὰ καὶ λωβήτ᾽ ἔπη 
δόλιος Ὀδυσσεὺς εἷλε᾽ δέσμιόν τ᾽ ἄγων 

ἔδειξ᾽ ᾿4χαιοῖς ἐς μέσον, ϑήραν καλήν" 
ὃς δὴ τά τ᾽ ἄλλ᾽ αὐτοῖσι πάντ᾽ ἐθέσπισεν 

καὶ τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμ᾽. ὡς οὐ μή mote 
πέρσοιεν, εἰ μὴ τόνδε πείσαντες λόγῳ 

ἄγοιντο νήσου τῆσδ᾽ ἐφ᾽ ἧς ναίει τανῦν. 
SoPHOCLES. 22 

590 

595 

600 

605 

610 
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καὶ ταῦϑ᾽ ὅπως ἤκουσ᾽ ὃ Μαέρτου τόκος 
τὸν μάντιν εἰπόντ᾽, εὐθέως ὑπέσχετο 

τὸν ἄνδρ᾽ ᾿4χαιοῖς τόνδε δηλώσειν yov: 
οἴοιτο μὲν μάλισϑ᾽ ἑχούσιον λαβών, 
εἰ μὴ ϑέλοι δ᾽, ἄκοντα" καὶ τούτων κάρα 

τέμνειν ἐφεῖτο τῷ ϑέλοντι μὴ τυχών. 

615 

ἤχουσας, ὦ παῖ, πάντα' τὸ σπεύδειν δέ cou 620 

καὐτῷ παραινῶ κεἴ τινος κήδει πέρι. 

οἴμοι τάλας" ἦ κεῖνος, 1| πᾶσα βλά 
2 2 3 3 ^ P : " , Bu, 

ἔμ΄ εἰς ““χαιοὺς ὥμοδεν πείσας δτελεῖν; 

πεισϑήσομαι γὰρ ὧδε κἀξ “Ἅιδου ϑανὼν 
πρὸς φῶς ἂν ἐλθεῖν, ὥσπερ οὑκείνου πατήρ. 625 

οὐκ οἶδ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽ " ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν εἶμ᾽ ἐπὶ 
ναῦν, σφῶν δ᾽ ὅπως ἄριστα συμφέροι ϑεός. 

οὔκουν τάδ᾽, ὦ παῖ, δεινά, τὸν “αερτίου 
ἔμ᾽ ἐλπίσαι mov ἂν λόγοισι μαλϑακοῖς 

δεῖξαι νεὼς ἄγοντ᾽ ἐν ᾿Ζ4ργείοις μέσοις; 
οὗ ϑᾶσσον ἂν τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης ἐμοὶ 
κλύοιμ᾽ ἐχίδνης, ij uw. ἔϑηκεν ὧδ᾽ ἄπουν. 
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνῳ πάντα λεχτά, πάντα δὲ 
τολμητά: καὶ νῦν οἶδ᾽ ὀϑούνεχ᾽ ἵξεται. 

ἀλλ᾽ ὦ τέκνον. χωρῶμεν, ὡς ἡμᾶς πολὺ 

πέλαγος ὁρίξῃ τῆς Ὀδυσσέως νεώς. 
ἴωμεν" ἥ TOL καίριος σπουδὴ πόνου 

λήξαντος ὕπνον κἀνάπαυλαν ἤγαγεν. 

οὐχοῦν ἐπειδὰν πνεῦμα τοὐκ πρώρας ἀνῇ, 

τότε στελοῦμεν" νῦν γὰρ ἀντιοστατεῖ. 

ἀεὶ καλὸς πλοῦς £G9', ὅταν φεύγῃς κακά. 

οἶδ᾽ ἀλλὰ κἀκείνοισι ταῦτ᾽ ἐναντία. 
οὐχ ἔστι λῃσταῖς πνεῦμ’ ἐναντιούμενον, 
ὅταν παρῇ κλέψαι τι χἀρπάσαι βίᾳ. 

630 

635 

640 



NE. 

dI. 

NE. 

dI. 

NE. 

eI. 

NE. 

dI. 

NE. 

ΦΙ. 

NE. 

ΦΙ. 

NE. 

1 
PQIAOKTHTH. '* 9990 

ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ, χωρῶμεν, ἔνδοϑεν λαβὼν 645 
ὅτου 66 χρεία καὶ πόϑος μάλιστ᾽ ἔχει. 

ἀλλ᾽ ἔστιν ὧν δεῖ, καίπερ οὐ πολλῶν ἄπο. 
τί τοῦϑ᾽ ὃ μὴ νεώς ye τῆς ἐμῆς ἔπι; 

φύλλον τί μοι πάρεστιν, ᾧ μάλιστ᾽ ἀεὶ 

χοιμῶ τόδ᾽ ἕλκος, ὥστε πραὔνειν πάνυ. 650 

ἀλλ᾽ ἔκφερ᾽ αὐτό. ví γὰρ ἔτ᾽ ἄλλ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν; 
εἴ μοί τι τόξων τῶνδ᾽ ἀπημελημένον 

παφερρύηκεν, ὡς λέπω μή τῷ λαβεῖν. 

ἦ ταῦτα γὰρ τὰ κλεινὰ τόξ᾽ ἃ νῦν ἔχεις: 

ταῦτ᾽, οὐ γὰρ ἄλλα γ᾽ ἔσϑ', ἃ βαστάξω χεροῖν. 

ἄρ᾽ ἔστιν ὥστε κἀγγύϑεν ϑέαν λαβεῖν 656 
καὶ βαστάσαι us προδσκύσαι 9' ὥσπερ ϑεόν; 

σοί γ᾽, ὦ τέκνον. καὶ τοῦτο κἄλλο τῶν ἐμῶν 

ὁποῖον ἄν σοι ξυμφέρῃ γενήσεται. 

καὶ μὴν ἐρῶ ys, τὸν δ᾽ ἔρωϑ᾽ οὕτως ἔχω: 660 
εἴ μοι ϑέμις, ϑέλοιμ᾽ ἄν" εἰ δὲ μή, πάρες. 

ὅσιά τε φωνεῖς ἔστι τ᾽, ὦ τέκνον. ϑέμις, 

ὅς γ᾽ ἡλίου τόδ᾽ εἰσορᾶν ἐμοὶ φάος 
μόνος δέδωκας, ὃς χϑόν᾽ Οἰταίαν ἰδεῖν, 

ὃς πατέρα πρέσβυν, ὃς φίλους, ὃς τῶν ἐμῶν 665 
ἐχϑρῶν μ᾽ ἔνερϑεν ὄντ᾽ ἀνέστησας πέρα. 
ϑάρσει, παρέσται ταῦτά σοι καὶ ϑιγγάνειν 

καὶ δόντι δοῦναι κἀξεπεύξασϑαι βροτῶν 

ἀρετῆς ἕκατι τῶνδ᾽ ἐπιψαῦσαι μόνον" 

εὐεργετῶν γὰρ καὐτὸς αὔτ᾽ ἐχτησάμην. 670 

[ovx ἄχϑομαί σ᾽ ἰδών vs καὶ λαβὼν gíAov: 

ὅστις γὰρ εὖ δρᾶν εὖ παϑὼν ἐπίσταται. 
παντὸς γένοιτ᾽ ἂν χτήματος χρείσσων φίλος.] 

χωροῖς ἂν εἴσω. I. καὶ σέ γ᾽ εἰσάξω" τὸ γὰρ 
νοσοῦν ποϑεῖ 6s ξυμπαραστάτην λαβεῖν. 615 

2x 
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: XO«. λόγῳ μὲν ἐξήκουσ᾽, ὄπωπα δ᾽ οὐ μάλα, 
τὸν πελάταν λέχτρων ποτὲ τῶν Διὸς 

5 » jo QA Ἰξίον᾽ àv' ἄμπυκα δὴ δρομάδ᾽ ὡς ἔβαλεν παγ- 
φ κρατὴς Κρόνου παῖς" 

ἄλλον δ᾽ οὔτιν᾽ ἔγωγ᾽ οἶδα κλύων οὐδ᾽ ἐσιδὼν 

μοίρα 681 

τοῦδ᾽ ἐχϑίονι συντυχόντα ϑνατῶν, 
ὃς οὔτ᾽ ἔρξας τιν᾽ οὔτε νοσφίδας, 

ἀλλ᾽ ἴσος ὧν ἴσοις ἀνήρ, 685 

ὠλέκεϑ᾽ ὧδ᾽ ἀτίμως. τόδε τοι ϑαῦμά μ᾽ ἔχει, 
πῶς ποτὲ πῶς ποτ᾽ ἀμφιπλάχξων ἢν | δοϑίων μόνος 

κλύῶών., 

ας ἄρα πανδάκρυτον ον fps κατέσχεν" 690 

ἵν᾽ αὐλή ἦν zoócovgod, οὐκ ἔχων βάσιν, 691 

οὐδέ τιν᾽ ἐγχώρων κακογείτονα, 

παρ᾽ ᾧ στόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ᾽ ἀποκλαύσειεν 

& (VM 

αἱματηρόν" 

οὐδ᾽ ὃς ϑερμοτάταν αἵμάδα κηκιομέναν ἑλκέων 

ἐνθήρου ποδὸς ἠπίοισι φύλλοις 698 

χατευνάσειεν, εἴ τις ἐμπέδοι, 

φορβάδος ἐκ γαίας ἑλών" 100 

εἷρπε γὰρ ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ τότ᾽ ἂν εἰλυόμενος, 
παῖς ἄτερ ὡς φίλας τιϑήνας. ὅϑεν εὐμάρει᾽ ὑπάρ- 

ἃ. | yov πόρου, ἁνίκ᾽ ἐξανείη δακέϑυμος ἄτα᾽' ποῦ 

οὐ φορβὰν ἱερᾶς γᾶς σπόρον, οὐκ ἄλλων 106 

αἴρων τῶν νεμόμεσϑ᾽ ἀνέρες ἀλφησταί, 

πλὴν ἐξ ὠκυβόλων εἴ ποτε τόξων 110 

πτανοῖς (oig ἀνύσειε γαστρὶ qoopcv. . | 

ὦ μελέα ψυχά, 
676—690 — 691—705. 

106—717 — 118—129. 
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ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου πώματος 1/691 δεκέτει χρόνῳ, 115 

λεύσσων δ᾽ εἴ που γνοίη στατὸν εἰς ὕδωρ, 
ἀεὶ προσενώμα. 

νῦν δ᾽ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν παιδὶ συναντήσας 

εὐδαίμων ἀνύσει καὶ μέγας ἐκ κείνων" 120 

ὅς νιν ποντοπόρῳ δούρατι, πλήϑει 

πολλῶν μηνῶν, πατρίαν ἄγεν πρὸς αὐλὰν 

Μηλιάδων γυβφᾶν 725 

gentes ve παρ᾽ ὕχϑας, ἵν᾽ ὁ χάλκασπις ἀνὴρ 

Ὡεοῖο 

πλάϑει πᾶσιν, ϑείῳ πυρὶ παμφαής, 

Οἴτας ὑπὲρ ὄχϑων. 
ἕρπ᾽, εἰ ϑέλεις. τί δή ποϑ’ ὧδ᾽ ἐξ οὐδενὸς 180 
daibo σιωπᾷς κὐπυλαμεί αν, ὧδ᾽ ἔχει; 

&&, ἀᾷ. 

τί ἔστιν; OI. οὐδὲν δεινόν" ἀλλ᾽ i19", ὦ τέχνον. 

μῶν ἄλγος ἴδχεις τῆς παρεστώσης nddiid 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ᾽ ἄρτι xovgítew δοκῶ. 35 
ὦ ϑεοί. NE. ví τοὺς ϑεοὺς ὧδ᾽ ἀναστένων καλεῖς; 

σωτῆρας αὐτοὺς ἠπίους 9' ἡμῖν μολεῖν. 

&&, ἀᾶ. 

τί ποτὲ πέπονθας; οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἔσει 140 
σιγηλός; ἐν κακῷ δέ vo φαίνει κυρῶν. 

ἀπόλωλα, τέκνον. κοὐ δυνήσομαι κακὸν 

κρύψαι παρ᾽ ὑμῖν, ἀτταταῖ" διέρχεται 

διέρχεται. δύστηνος, ὦ τάλας ἐγώ. 
ἀπόλωλα, τέχνον" βρύκομαι., τέκνον" παπαῖ, 145 

ἀπαππαπαῖ. παπαππαπαππαπαππαπαῖ. 

πρὸς ϑεῶν. πρόχειρον εἴ ví GOL, τέκνον, πάρα 

ξίφος χεροῖν, πάταξον εἰς ἄκρον πόδα" 

ἀπάμησον ὡς τάχιστα μὴ φείσῃ fov. . 
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i9', ὦ παῖ. 150 
τί δ᾽ ἔστιν οὕτω νεοχμὸν ἐξαίφνης. ὅτου 
τοσήνδ᾽ ἰυγὴν καὶ στόνον σαυτοῦ ποεῖς: 
oi69', ὦ τέκνον. NE. τέ ἔστιν; I. oi69, ὦ παῖ. 

NE. τέ σοί; 

οὐκ οἶδα. XI. πῶς οὐκ οἶσϑα; παππαπαππαπαῖ. 

δεινόν ye τοὐπίσαγμα τοῦ νοσήματος. 155 

δεινὸν γὰρ οὐδὲ ῥητόν" ἀλλ᾽ οἴκτιρέ us. 
τί δῆτα δράσω; «PI. μή μὲ ταρβήσας προδῶς" 

ἥκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου πλάνοις ἴσως 

ὡς ἐξεπλήσϑη. NE. i i δύστηνε σύ. 

δύστηνε δῆτα διὰ πόνων πάντων φανείς. 160 

βούλει λάβωμαι δῆτα καὶ ϑίγω τί Gov; 

μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽" ἀλλά μοι τὰ τόξ᾽ ἑλὼν 

τάδ᾽, ὥσπερ ἤτου μ᾽ ἀρτίως, ἕως ἀνῇ 
τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου τὸ νῦν παρόν, "65 

σῷξ᾽ αὐτὰ καὶ φύλασσε. λαμβάνει γὰρ οὖν 
ὕπνος μ᾽, ὅταν περ τὸ κακὸν ἐξίῃ τόδε" 

κοὐκ ἔστι λῆξαι πρότερον" ἀλλ᾽ ἐᾶν χρεὼν 

ἕκηλον εὕδειν. ἣν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ 

μόλωσ᾽ ἐκεῖνοι. πρὸς ϑεῶν ἐφίεμαι 110 
ἑκόντα μηδ᾽ ἄκοντα μηδέ τῷ τέχνῃ 
κείνοις μεϑεῖναι ταῦτα, μὴ σαυτόν 9' ἅμα 
κἄμ᾽, ὄντα σαυτοῦ πρόστροπον, χτείνας γένῃ. 
ϑάρσει προνοίας εἵνεκ᾽" οὐ δοϑήσεται 
πλὴν σοί τε κἀμοί" ξὺν τύχῃ δὲ πρόσφερε. 115 

ἰδοὺ δέχου, παῖ" τὸν φϑόνον δὲ πρόσκυσον 
ἡ σοι γενέσϑαι πολύπον᾽ αὐτὰ μηδ᾽ ὅπως 

ἐμοί ve καὶ τῷ πρόσϑ'᾽ ἐμοῦ κεκτημένῳ. 

ὦ ϑεοί, γένοιτο ταῦτα νῷν" γένοιτο ὃὲ 
πλοῦς οὔριός τε κεὐσταλὴς ὅποι ποτὲ 180 
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ϑεὸς δικαιοῖ χὠ στόλος πορσύνεται. 
ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽. ὀκνῶ, παῖ, μὴ ἀτελὴς εὐχὴ τύχῃ" 

στάξει γὰρ αὖ μοι φοίνιον τόδ᾽ ἐκ βυϑοῦ 
κηκῖον αἷμα. καί τι προσδοχῶ νέον. 
παπαῖ, φεῦ. 186 

παπαῖ μάλ᾽. ὦ πούς, οἷά uw ἐργάσει κακά. 

προσέρπει., 
προσέρχεται τόδ᾽ ἐγγύς. οἴμοι μοι τάλας. 
ἔχετε τὸ πρᾶγμα" μὴ φύγητε μηδαμῇ. 

ἀτταταῖ. 190 

ὦ ξένε Κεφαλλήν, εἴϑε σου διαμπερὲς 
στέρνων ἔχοιτ᾽ ἄλγησις ἥδε. φεῦ, παπαῖ, 

παπαῖ μάλ᾽ αὖϑις. ὦ διπλοῖ στρατηλάται, 
"Aydusuvov, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν ἀντ᾽ ἐμοῦ 

τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε τήνδε τὴν νόσον; 195 

ἰώ μοι. 

ὦ ϑάνατε ϑάνατε, πῶς ἀεὶ καλούμενος 
οὕτω κατ᾽ ἦμαρ, οὐ δύνα μολεῖν ποτε; 

ὦ τέκνον ὦ γενναῖον, ἀλλὰ συλλαβὼν 

τῷ “ημνίῳ τῷδ᾽ ἀνακαλόυμενῷ πυρὶ 800 

ἔμπρησον, ὦ γενναῖε" ides τοί ποτε 

τὸν τοῦ Ζιὸς παῖδ᾽ ἀντὶ τῶνδε τῶν ὅπλων. 

ἃ νῦν σὺ σώξεις, τοῦτ᾽ ἐπηξίωσα δρᾶν. 
τί φής. παῖ: 

τί φής; τί σιγᾷς; ποῦ ποτ᾽ Qv, τέκνον. κυρεῖς; 805 

ἀλγῶ πάλαι δὴ τἀπὶ σοὶ στένων κακᾶ. 

ἀλλ᾽ ὦ τέκνον, καὶ ϑάρσος ἴσχ᾽ ὡς ἥδε μοι 
ὀξεῖα φοιτᾷ καὶ ταχεῖ᾽ ἀπέρχεται. 

ἀλλ᾽ ἀντιάξω, μή μὲ καταλίπῃς μόνον. 
ϑάρσει, μενοῦμεν. Φ]. ἦ μενεῖς; NE. σαφῶς 

φρόνει. 810 
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οὐ μήν σ᾽ ἔνορκόν γ᾽ ἀξιῶ ϑέσϑαι, τέκνον. 

ὡς οὐ ϑέμις γ᾽ ἐμοὔῦστι σοῦ μολεῖν ἄτερ. 

ἔμβαλλε χειρὸς πίστιν. NE. ἐμβάλλω μενεῖν. 

ἐκεῖσε νῦν μ᾽, ἐχεῖσε NE. ποῖ λέγεις; I. ἄνω 

τί παραφρονεῖς αὖ; τί τὸν ἄνω λεύσσεις χύ- 

XÀ0V 5; 815 

μέϑες μέϑες uc. NE. mot μεϑῶ; Cl. μέϑες 

ποτέ. | 

οὔ φημ᾽ ἐάσειν. 4I. ἀπό μ᾽ ὀλεῖς, ἣν προσϑίγῃς. 
καὶ δὴ μεϑίημ᾽, εἴ τι δὴ πλέον φρονεῖς. 
ὦ γαῖα. δέξαι ϑανάσιμόν μ᾽’ ὅπως ἔχω᾽ 

τὸ γὰρ κακὸν τόδ᾽ οὐχέτ᾽ ὀρϑοῦσϑαί μ᾽ ἐᾷ. 820 
τὸν ἄνδρ᾽ ἔοικεν ὕπνος οὐ μακροῦ χρόνου 

ἕξειν᾽ κάρα γὰρ ὑπτιάξεται τόδε" 

ἱδρώς γέ τοί νιν πᾶν καταστάζξει δέμας, 
μέλαινά v' ἄκρου τις παρέρρωγεν ποδὸς 

. αἱμορραγὴς φλέψ. ἀλλ᾽ ἐάσωμεν, φέλοι, 825 

ἔκηλον αὐτόν, ὡς Qv εἰς ὕπνον πέσῃ. 

Οὗ Ὕπν᾽ ὀδύνας ἀδαής, Ὕπνε δ᾽ GAyéov, 
εὐαὲς ἡμῖν ἔλθοις. 

εὐαίων εὐαίων. ὧναξ' 

ὄμμασι δ᾽ ἀντίσχοις 880 
, 3 , es , - 

τάνδ᾽ αἴγλαν, à τέταται τανῦν. 

ἴϑ᾽ ἴϑι μοι παιήων. 
ὦ τέχνον. ὅρα ποῦ στάσδει, 
ποῖ δὲ βάσει, πῶς δέ μοι τἀντεῦϑεν 

ροντίδος. ὁρᾷς ἤδη. 835 

πρὸς τί μενοῦμεν πράσδειν; 

p | καιρός τοι πάντων γνώμαν ἴσχων 

πολύ τι πολὺ παρὰ πόδα κράτος ἄρνυται. 

827—838 — 848 -- 884. 
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— NE. ἀλλ᾽ ὅδε μὲν κλύει οὐδέν, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ οὕνεκα 
| ϑήραν 

| τήνδ᾽ ἁλίως ἔχομεν τόξων, δίχα τοῦδε πλέοντες. 840 

τοῦδε γὰρ ὃ στέφανος, τοῦτον ϑεὸς εἶπε xo- 
μίξειν. 

ἀτελῆ σὺν ψεύδεσιν αἰσχρὸν 

ὄνειδοο. 

XO. ἀλλὰ τέκνον. τάδε μὲν ϑεὸς ὄψεται" 

ὧν δ᾽ ἂν ἀμείβῃ μ᾽ αὖϑις, 
βαιάν μοι. βαιάν., ὦ τέκνον, 845 

πέμπε λόγων φάμαν᾽ 

ὡς πάντων ἔν νόσῳ εὐδρακὴς 

ὕπνος ἄυπνος λεύσθδειν. 

ἀλλ᾽ ὅ τι δύνᾳ μάκιστον 
χεῖνό uou, κεῖνο λάϑρι.  — 850 
ἐξιδοῦ ὅπᾳ πράξεις. 

οἶσϑα γὰρ ὧν αὐδῶμαι., 
' & ταύταν τούτων γνώμαν (Gy, 

μάλα τοι ἄπορα πυκινοῖς ἐνιδεῖν πάϑη. 

οὖρός TOL, τέχνον, οὖρος — 855 
ἁνὴρ δ᾽ ἀνόμματος οὐδ᾽ ἔχων ἀρωγὰν 
ἐχτέταται νύχιος. --- ἀλεὴς ὕπνος ἐσϑλός, — 

οὐ χερός, οὐ ποδός, οὐ φρενὸς ἄρχων, 800 
ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ᾿Δίδᾳ παρακείμενος 

ὁρᾷ. βλέπ᾽ εἰ καίρια φϑέγγει" 
τὸ δ᾽ ἁλώσιμον ἐμᾷ 
φροντέδι. παῖ. πόνος 

ὁ μὴ φοβῶν κράτιστος. 

NE. σιγᾶν κελεύω μηδ᾽ ἀφεστάναι φρενῶν" 865 
κινεῖ γὰρ ἁνὴρ ὄμμα κἀνάγει κάρα. 

ΦΙ. ὦ φέγγος ὕπνου διάδοχον τό τ᾽ ἐλπίδων 

3 

χκομπεῖν δ᾽ ἔστ 
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ἄπιστον οἰχούρημα τῶνδε τῶν ξένων. 

οὐ γάρ ποτ᾽, ὦ παῖ, τοῦτ᾽ ἂν ἐξηύχησ᾽ ἐγώ, 

τλῆναί σ᾽ ἐλεινῶς ὧδε τἀμὰ πήματα 810 
μεῖναι παρόντα καὶ ξυνωφελοῦντά μοι. 

οὔκουν ᾿Δτρεῖδαι τοῦτ᾽ ἔτλησαν εὐφόρως 

οὕτως ἐνεγκεῖν, ἁγαϑοὶ στρατηλάται. 

ἀλλ᾽ εὐγενὴς γὰρ ἡ φύσις κἀξ εὐγενῶν, 

ὦ τέκνον, ἡ σή, πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεῖ 81 
ἔϑου., βοῆς τε καὶ δυσοσμίας γέμων. 

καὶ νῦν ἐπειδὴ τοῦδε τοῦ κακοῦ δοκεῖ 

λήϑη τις εἶναι κἀνάπαυλα δή, τέκνον, 

σύ u αὐτὸς ἄρον, σύ μὲ κατάστησον. τέχνον. 
ἵν᾽, ἡνίκ᾽ ἂν κόπος μ᾽ ἀπαλλάξῃ ποτέ, 880 
ὁρμώμεϑ' ἐς ναῦν μηδ᾽ ἐπίσχωμεν τὸ πλεῖν. 
ἀλλ᾽ ἥδομαι μέν σ᾽ εἰσιδὼν παρ᾽ ἐλπέδα 

ἀνώδυνον βλέποντα κἀμπνέοντ᾽ ἔτι" 

ὡς οὐκέτ᾽ ὄντος γὰρ τὰ συμβόλαιά σου 

πρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς ἐφαίνετο. ᾿ 885 

νῦν δ᾽ αἷρε σαυτόν" εἰ δέ σοι μᾶλλον φίλον, 
οἴσουσί σ᾽ οἵδε" τοῦ πόνου γὰρ οὐκ ὄκνος, 

ἐπείπερ οὕτω σοί τ᾽ ἔδοξ᾽ ἐμοί τε δρᾶν. 
αἰνῶ τάδ᾽. ὦ παῖ, καί μ᾽ ἔπαιρ᾽, ὥσπερ νοεῖς" 
τούτους δ᾽ ἔασον, μὴ βαρυνϑῶσιν κακῇ 890 
ὀσμῇ πρὸ τοῦ δέοντος" οὑπὶ νηὶ γὰρ 

ἅλις πόνος τούτοισι συνναίειν ἐμοί. 

ἔσται τάδ᾽" ἀλλ᾽ ἵστω τε καὐτὸς ἀντέχου. 
ϑάρσει" τό τοι σύνηϑες ὀρϑώσει μ᾽ ἔϑοορ. 
παπαῖ᾽ τί δῆτ᾽ ἂν δρῶμ᾽ ἐγὼ τοὐνϑένδε ys; 895 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; ποῖ ποτ᾽ ἐξέβης λόγῳ; 
οὐκ οἷδ᾽ ὅποι χρὴ τἄπορον τρέπειν ἔπος. 

5. ἀπορεῖς δὲ τοῦ σύ; μὴ λέγ᾽, ὦ τέκνον, τάδε. 

ero m τς οί πο Te NS RE ον δῶ ςυκόδνω ὧν χουν» τω 

"Cim had ar atr 

' “20 



CUTEM 
NE. 

eI. 

NE. 

dp. 

NE. 

eI. 

NE. 

I. 

NE. 

ΦΙ. 

NE. 

dI. 
ΦΙ. 

NE. 

ΦΙ. 

ΦΙ. 

ΝΕ. 

ΦΙ. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. , 941 

ἀλλ’ ἐνθάδ᾽ ἤδη τοῦδε τοῦ πάϑους κυρῶ. 
οὐ δή σὲ δυσχέρεια τοῦ νοσήματος 900 

ἔπεισεν ὥστε μή μ᾽ ἄγειν ναύτην ἔτι; 

ἅπαντα δυσχέρεια, τὴν αὑτοῦ φύσιν 

ὅταν λιπών τις δρᾷ τὰ μὴ προδεικότα. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔξω τοῦ ᾿μφυτευϑέντος σύ γε 
δρᾷς οὐδὲ φωνεῖς, ἐσθλὸν ἄνδρ᾽ ἐπωφελῶν. 905 

αἰσχρὸς φανοῦμαι" τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 
οὔχουν ἐν οἷς ys δρᾷς" ἐν οἷς δ᾽ αὐδᾷς ὀκνῶ. 

ὦ Ζεῦ. τί δράσω; δεύτερον ληφϑῶ κακός, 
κρύπτων 9' ἃ μὴ δεῖ καὶ λέγων αἴσχιστ᾽ ἐπῶν; 
ἁνὴρ ὅδ᾽, εἰ μὴ ᾽γὼ κακὸς γνώμων ἔφυν, 910 
προδούς μ᾽ ἔοικε κἀκλιπὼν τὸν πλοῦν στελεῖν. 
λιπὼν μὲν οὐκ ἔγωγε" λυπηρῶς δὲ μὴ 
πέμπω σὲ μᾶλλον. τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 
τί ποτὲ λέγεις, ὦ τέκνον; ὡς οὐ μανϑάνω. 

οὐδέν 6e κρύψω" δεῖ γὰρ ἐς Τροίαν δὲ πλεῖν 915 

πρὸς τοὺς ᾿'4χαιοὺς καὶ τὸν ᾿Ζτρειδῶν στόλον. 
οἴμοι, τέ εἶπας; NE. μὴ στέναξε, πρὶν μάϑης. 
ποῖον μάϑημα; τί μὲ νοεῖς δρᾶσαί ποτε; 

σῶσαι κακοῦ μὲν πρῶτα τοῦδ᾽, ἔπειτα δὲ 

ξὺν σοὶ τὰ Τροίας πεδία πορϑῆσαι μολών. 920 

καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ δρᾶν νοεῖς; NE. πολλὴ κρατεῖ 
τούτων ἀνάγχη, καὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ κλύων. 

ἀπόλωλα τλήμων, προδέδομαι. τί μ᾽, ὦ ἕένε, 
δέδρακας; ἀπόδος ὡς τάχος τὰ τόξα μοι. 

ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε; τῶν γὰρ ἐν τέλει κλύειν 925 
τό τ᾽ ἔνδικόν μὲ καὶ τὸ συμφέρον ποεῖ. 
ὦ πῦρ σὺ καὶ πᾶν δεῖμα καὶ πανουργίας 
δεινῆς τέχνημ᾽ ἔχϑιστον, οἷά μ᾽ εἰργάσω, 
oi' ἠπάτηκας" οὐδ᾽ ἐπαισχύνει μ᾽ ὁρῶν 
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τὸν προστρόπαιον. τὸν (xévqv, ὦ σχέτλιε; 980 
ἀπεστέρηκας τὸν βίον τὰ τόξ᾽ ἑλών. 
ἀπόδος, ἱκνοῦμαί σ᾽, ἀπόδος, ἱχετεύω, τέκνον" 
πρὸς ϑεῶν πατρώων. τὸν βίον μὲ μὴ ἀφέλῃς. 

ὥμοι τάλας. ἀλλ᾽ οὐδὲ προσφωνεῖ w ἔτι, 
ἀλλ᾽ ὡς μεϑήσων μήποϑ', ὧδ᾽ ὁρᾷ πάλιν. 935 
ὦ λιμένες, ὦ προβλῆτες, ὦ ξυνουσίαι 

ϑηρῶν ὀρείων, ὦ καταρρῶγες πέτραι. 

ὑμῖν τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἶδ᾽ ὅτῳ λέγω, 
ἀνακλαίομαι παροῦσι τοῖς εἰωϑόσιν, 

οἵ ἔργ᾽ ὁ παῖς μ᾽ ἔδρασεν οὑξ ᾿4χιλλέως" 940 
ὀμόσας ἀπάξειν οἴκαδ᾽, ἐς Τροίαν μ᾽ ἄγει" 

προσϑείς vs χεῖρα δεξιάν, τὰ τόξα μου 

ἱερὰ λαβὼν τοῦ Ζηνὸς Ἡρακλέους ἔχει, 

καὶ τοῖσιν ᾿4ργείοισι φήνασϑαι ϑέλει" 
ὡς ἄνδρ᾽ ἑλὼν ἰσχυρὸν ἐκ βίας μ᾽ ἄγει, 94 
κοὐκ οἶδ᾽ ἐναίρων νεκρὸν ἢ καπνοῦ σκιάν, 

εἴδωλον ἄλλως" οὐ γὰρ ἂν σϑένοντά γὲ 

εἷλέν μ᾽" ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽, εἰ μὴ δόλῳ. 
νῦν δ᾽ ἠπάτημαι δύσμορος. τί χρή us δρᾶν; 
ἀλλ᾽ ἀπόδος. ἀλλὰ νῦν ἔτ᾽ ἐν σαυτῷ γενοῦ. 950 
τί φής; σιωπᾷς; οὐδέν εἰμ’ ὁ δύσμορος. 

ὦ σχῆμα πέτρας δίπυλον, αὖϑις αὖ πάλιν 
εἴσειμι πρὸς σὲ ψιλός, οὐκ ἔχων τροφήν" 

ἀλλ᾽ αὐανοῦμαι τῷδ᾽ ἐν αὐλίῳ μόνος, 
οὐ πτηνὸν ὄρνιν οὐδὲ ϑῆρ᾽ ὀρειβάτην 955 
τόξοις ἐναίρων τοισίδ᾽., ἀλλ᾽ αὐτὸς τάλας | 

ϑανὼν παρέξω δαῖϑ᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐφερβόμην, 
καί μ᾽’ οὺς ἐθήρων πρόσϑε ϑηράσουσι νῦν" 
φόνον φόνου δὲ ῥύσιον τίσω τάλας 

πρὸς τοῦ δοχοῦντος οὐδὲν εἰδέναι κακόν. 960 
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ὔὕλοιο — μή πω, πρὶν μάϑοιμ᾽ εἰ καὶ πάλιν 

γνώμην μετοίδεις᾽" εἰ δὲ μή. ϑάνοις κακῶς. 

τί δρῶμεν; ἐν σοὶ καὶ τὸ πλεῖν ἡμᾶς. ἄναξ, 

ἤδη ᾽στὶ καὶ τοῖς τοῦδε προσχωρεῖν λόγοις. 

ἐμοὶ μὲν οἶκτος δεινὸς ἐμπέπτωκέ τις 965 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ καὶ πάλαι. 
ἐλέησον, ὦ παῖ, πρὸς ϑεῶν, καὶ μὴ παρῆς 

σαυτοῦ βροτοῖς ὄνειδος, ἐκκλέψας ἐμέ. 

οἴμοι, τί δράσω; μή ποτ᾽ ὥφελον λιπεῖν 

τὴν Σκῦρον οὕτω τοῖς παροῦσιν ἄχϑομαι. 910 

οὐκ εἶ κακὸς σύ, πρὸς κακῶν δ᾽ ἀνδρῶν μαϑὼν 

ἔοικας ἥκειν αἰσχρά" νῦν δ᾽ ἄλλοισι δοὺς 

οἷς εἰκὸς ἔκπλει, τἀμά μοι μεϑεὶς ὅπλα. 

τί δρῶμεν, ἄνδρες; ΟΔ. ὦ κάκιστ᾽ ἀνδρῶν, 

τί δρᾷς: 
οὐκ εἶ μεϑεὶς τὰ τόξα ταῦτ᾽ ἐμοὶ πάλιν;  — 915 
οἴμοι, τίς ἁνήρ; ἀρ’ Ὀδυσσέως κλύω; 
Ὀδυσσέως, σάφ᾽ ἴσϑ᾽, ἐμοῦ γ᾽, ὃν εἰσορᾷς. 
οἴμοι" πέπραμαι κἀπόλωλ᾽" ὅδ᾽ ἦν ἄρα 
ὁ ξυλλαβών μὲ κἀπονοσφίσας ὅπλων. 

ἐγώ, σάφ᾽ ἴσϑ'᾽, οὐκ ἄλλος" ὁμολογῶ τάδε. 980 
ἀπόδος, ἄφες μοι. παῖ, τὰ τόξα. OA. τοῦτο μέν, 

οὐδ᾽ ἣν ϑέλῃ, δράσει ποτ᾽" ἀλλὰ καὶ σὲ δεῖ 

στείχειν ἅμ᾽ αὐτοῖς, ἢ βίᾳ στελοῦσί σε. 

ἔμ᾽, ὦ κακῶν κάκιστε καὶ τολμήστατε. 

οἵδ᾽ ἐκ βίας ἄξουσιν; OA. ἣν μὴ ἕρπῃς ἑκών. 985 
ὦ Δημνία χϑὼν καὶ τὸ παγκρατὲς σέλας 
ἩΗφαιστότευχτον, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετά, 

εἴ μ᾽ οὗτος ἐκ τῶν σῶν ἀπάξεται βία; 

Ζεύς ἐσϑ', ἵν᾽ εἰδῇς, Ζεύς, ὃ τῆσδε γῆς κρατῶν, 
Ζεύς, à δέδοκται ταῦϑ'᾽ " ὑπηρετῶ δ᾽ ἐγώ. 990 
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ὦ μῖσος, οἷα κἀξανευρίσκεις λέγειν" 
θεοὺς προτείνων τοὺς ϑεοὺς ψευδεῖς τέϑης. 

oUx, ἀλλ᾽ ἀληϑεῖς" ἡ δ᾽ ὁδὸς πορευτέα. 
οὔ quw. OA. ἐγὼ δέ φημι. πειστέον τάδε. 

οἴμοι τάλας. ἡμᾶς μὲν ὡς δούλους σαφῶς 995 

πατὴρ ἄρ᾽ ἐξέφυσεν οὐδ᾽ ἐλευϑέρους. 
οὔκ, ἀλλ᾽ ὁμοίους τοῖς ἀρίστοισιν, μεϑ΄ ὧν 
Τροίαν σ᾽ ἑλεῖν δεῖ καὶ κατασχάψαι Bo. 
οὐδέποτέ γ᾽" οὐδ᾽ ἢν χρῇ μὲ πᾶν παϑεῖν 

κακόν, 

ἕως ἂν ἦ μοι γῆς τόδ᾽ αἰπεινὸν βάϑρον. 1000 
τί δ᾽ ἐργασείεις; Dl. κρᾶτ᾽ ἐμὸν τόδ᾽ αὐτίκα 
πέτρᾳ πέτρας ἄνωϑεν αἱμάξω πεσών. 
ξυλλάβετον αὐτόν" μὴ ᾿πὶ τῷδ᾽ ἔστω τάδε. 

ὦ χεῖρες, οἷα πάσχετ᾽ ἐν χρείᾳ φίλης 
νευρᾶς, ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε συνθηρώμεναι. 100 

ὦ μηδὲν ὑγιὲς μηδ᾽ ἐλεύϑερον φρονῶν, 

οἵ αὖ μ᾽ ὑπῆλϑες, ὥς μ᾽ ἐϑηράσω, λαβὼν 
πρόβλημα σαυτοῦ παῖδα τόνδ᾽ ἀγνῶτ᾽ ἐμοί, 
ἀνάξιον μὲν σοῦ, κατάξιον δ᾽ ἐμοῦ, 

ὃς οὐδὲν ἤδει πλὴν τὸ προσταχϑὲν ποεῖν, 1010 

δῆλος δὲ καὶ νῦν ἐστιν ἀλγεινῶς φέρων 

οἷς τ᾽ αὐτὸς ἐξήμαρτεν οἷς τ᾽ ἐγὼ ᾿᾽παϑον. 
ἀλλ᾽ ἡ κακὴ σὴ διὰ μυχῶν βλέπουσ᾽ ἀεὶ 
ψυχή νιν ἀφυῆ τ᾽ ὄντα κοὐ ϑέλονθϑ᾽ ὅμως 

εὖ προυδίδαξεν ἐν κακοῖς εἶναι σοφόν. 1015 
καὶ νῦν ἔμ᾽, ὦ δύστηνε, συνδήσας νοεῖς 

ἄγειν ἀπ᾿ ἀκτῆς τῆσδ᾽, ἐν Tj μὲ προυβάλου 
ἄφιλον ἔρημον ἄπολιν, ἐν ζῶσιν νεκρόν. 

φεῦ. | 

0Aoto* καί σοι πολλάκις τόδ᾽ ηὐξάμην. 
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ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲν ϑεοὶ νέμουσιν ἡδύ μοι, 1020 

σὺ μὲν γέγηϑας ζῶν, ἐγὼ δ᾽ ἀλγύνομαι 
τοῦτ᾽ αὔϑ'᾽, ὅτι ζῶ σὺν κακοῖς πολλοῖς τάλας, 

γελώμενος πρὸς σοῦ τε καὶ τῶν "4ro£oo 

διπλῶν στρατηγῶν, οἷς σὺ ταῦϑ᾽ ὑπηρετεῖς. 
καίτοι σὺ μὲν κλοπῇ ve κἀνάγκῃ ξυγεὶς 1025 
ἔπλεις ἅμ᾽ αὐτοῖς. ἐμὲ δὲ τὸν πανάϑλιον, 
ἑχόντα πλεύσανϑ' ἑπτὰ ναυσὶ ναυβάτην., 

ἄτιμον ἔβαλον, ὡς σὺ φής, κεῖνοι δὲ σέ. 
καὶ νῦν τέ μ’ ἄγετε; τί μ᾽’ ἀπάγεσϑε; τοῦ 

ι χάριν; 

ὃς οὐδέν εἰμι καὶ τέϑνηχ᾽ ὑμῖν πάλαι. 1080 

πῶς, ὦ ϑεοῖς ἔχϑιστε, νῦν οὐκ εἰμί δοι 
χωλός, δυσώδης; πῶς ϑεοῖς ἔξεστ᾽ ἐμὲ 

λεύσσοντά σ᾽ αἴϑειν ἱερά; πῶς σπένδειν ἔτι; 

αὕτη γὰρ ἦν σοι πρόφασις ἐκβαλεῖν ἐμέ. 

κακῶς ὕλοισϑ᾽ ὀλεῖσϑε δ᾽ ἠδικηκότες 1035 
τὸν ἄνδρα τόνδε, ϑεοῖσιν: εἰ δίκης μέλει. 

ἔξοιδα δ᾽ ὡς μέλει y'* ἐπεὶ οὔποτ᾽ ἂν στόλον 
ἐπλεύσατ᾽ ἂν τόνδ᾽ εἵνεκ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου, 

εἰ μή τι κέντρον ϑεῖον ἦγ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 

ἀλλ᾽ ὦ πατρῴα γῆ ϑεοί τ᾽ ἐπόψιοι, 1040 

τίσασϑε τίσασϑ' ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ 
ξύμπαντας αὐτούς, εἴ τι κἄμ᾽ οἰκτέίρετε" 

ὡς ξῶ μὲν οἰκτρῶς, εἰ δ᾽ ἴδοιμ᾽ ὀλωλότας 

| τούτους, δοχοῖμ᾽ ἂν τῆς νόσου πεφευγέναι. 

βαρύς vs καὶ βαρεῖαν ὃ ξένος φάτιν 1045 

τήνδ᾽ sim, Ὀδυσσεῦ, κοὐχ ὑπείκουσαν κακοῖς. 
πόλλ᾽ ἂν λέγειν ἔχοιμι πρὸς τὰ τοῦδ᾽ ἔπη, 

εἴ μοι παρείκοι" νῦν δ᾽ évóg κρατῶ λόγου. 

οὗ γὰρ τοιούτων δεῖ, τοιοῦτός εἰμ᾽ ἐγώ" 
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χὥπου δικαίων κἀγαϑῶν ἀνδρῶν κρίσις, τοῦο 
οὐκ ἂν λάβοις μου μᾶλλον οὐδέν᾽ εὐσεβῆ. 
νικᾶν ys μέντοι πανταχοῦ χρήξων ἔφυν, 

πλὴν εἰς σέ" νῦν δὲ σοί γ᾽ ἕκὼν ἐκστήσομαι. 

ἄφετε γὰρ αὐτὸν μηδὲ προσψαύσητ᾽ ἔτι" 
ἐᾶτε μίμνειν. οὐδὲ σοῦ προσχρήξομεν, 1055 
τά γ᾽ ὅπλ᾽ ἔχοντες ταῦτ᾽, ἐπεὶ πάρεστι μὲν 
Τεῦκρος παρ᾽ ἡμῖν, τήνδ᾽ ἐπιστήμην ἔχων, 
ἐγώ ϑ', ὃς οἶμαι σοῦ κάκιον οὐδὲν ἂν 
τούτων χρατύνειν, μηδ᾽ ἐπιϑύνειν χερί. 

τί δῆτα σοῦ δεῖ; χαῖρε τὴν Δῆμνον πατῶν" 1060 

ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν, καὶ τάχ᾽ ἂν τὸ σὸν γέρας 

τιμὴν ἐμοὶ νείμειεν, ἣν σὲ χρῆν ἔχειν. 

οἴμοι" τί δράσω δύσμορος; σὺ τοῖς ἐμοῖρ 

ὅπλοισι κοσμηϑεὶς ἐν ᾿Ζργείοις φανεῖ; 

μή μ᾽ ἀντιφώνει μηδέν, ὡς στείχοντα δή. 1065 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Δχιλλέως, οὐδὲ σοῦ φωνῆς ἔτι 

γενήσομαι προσφϑεγκχτός, ἀλλ᾽ οὕτως ἄπει; 

χώρει σύ" μὴ πρόσλευσδε, γενναῖός περ ὦν. 

ἡμῶν ὅπως μὴ τὴν τύχην διαφϑερεῖς. 

ἡ καὶ πρὸς ὑμῶν ὧδ᾽ ἔρημος, ὦ ἕένοι, 1070 
λειφϑήσομαι δὴ κοὐκ ἐποικτιρεῖτέ με; 

ὅδ᾽ éorlv ἡμῶν ναυχράτωρ ὃ παῖς" ὅσ᾽ ἂν 
οὗτος λέγῃ σοι, ταῦτά σοι χἠμεῖς φαμέν. 
ἀκούσομαι μὲν ὡς ἔφυν οἴχτου πλέως 

πρὸς τοῦδ᾽" ὅμως δὲ usivav , εἰ τούτῳ δοκεῖ, 1075 

χρόνον τοσοῦτον, εἰς 0cov τά τ᾽ ἐκ νεὼς 

στείλωσι ναῦται καὶ ϑεοῖς εὐξώμεϑα. 

χοὗτος τάχ᾽ ἂν φρόνησιν ἐν τούτῳ λάβοι 

λῴω τιν᾽ ἡμῖν. νὼ μὲν οὖν δρμώμεϑον, 
ὑμεῖς δ᾽, ὅταν καλῶμεν, δρμᾶσϑαι ταχεῖς. 1080 

T e ERN 
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ὦ κοίλας πέτρας γύαλον 

ϑερμὸν καὶ παγετῶδες, ὥς σ᾽ οὐκ ἔμελλον ἄρ᾽, 
- 

ὦ τάλας. 

λείψενν οὐδέποτ᾽. ἀλλά μοι καὶ ϑνήσκοντι 9 μ 7] 
συνείσει. 1085 

ὥμοι μοί μοι. 

ὦ πληρέστατον αὔλιον 
λύπας τᾶς ἀπ᾽ ἐμοῦ τάλαν, τίπτ᾽ αὖ μοι τὸ κατ᾽ 

ἄμαρ 
ἔσται; τοῦ ποτε τεύξομαι 1090 

σιτονόμου μέλεος πόϑεν ἐλπέδος; 

εἴϑ' αἰϑέρος ἄνω 

πτωκάδες ὀξυτόνου διὰ πνεύματος 

ξἕλωσί μ᾽ οὐ γὰρ ἴσχω. 
σύ τοι σύ τοι κατηξίωσας, ὦ βαρύποτμ᾽, οὐκ 
ἄλλοθεν & τύχα ἅδ᾽ ἀπὸ μείζονος, 1097 
εὖτέ γε. παρὸν φρονῆσαι 
λῴονος αὖ δαίμονος εἵλου τὸ κάκιον ἐλϑεῖῦν. 1100 

ὦ τλάμων τλάμων ἄρ᾽ ἐγὼ 1102 
xci μόχϑῳ λωβατός, ὃς ἤδη μετ᾽ οὐδενὸς ὕστερον 

ἀνδρῶν εἰσοπίσω τάλας ναίων ἐνθάδ᾽ ὀλοῦμαι, 1105 

αἰαῖ αἰαῖ, 
οὐ φορβὰν ἔτι προσφέρων, 
οὐ πτανῶν ἀπ᾿ ἐμῶν ὅπλων κραταιαῖς μετὰ 

χερσὶν 1110 

ἴσχων ἀλλά μοι ἄσκοπα 
κρυπτά τ᾽ ἔπη δολερᾶς ὑπέδυ φρενός" 
ἰδοίμαν δέ νιν, 
τὸν τάδε μησάμενον, τὸν ἴδον χρόνον 
ἐμὰς λαχόντ᾽ ἀνίας. 1115 

1081—1101 — 1102—1122. 

SornHoocLEs. 23 
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iia πότμος 66 easi τάδ᾽, οὐδὲ σέ γε δόλος 

ἔσχ᾽ ὑπὸ χειρὸς ἐμᾶς, στυγερὼν ἔχε | 

δύσποτμον ἀρὰν ἐπ᾽ ἄλλοις. 1120 

καὶ γὰρ ἐμοὶ τοῦτο μέλει, μὴ φιλότητ᾽ ἀπώσῃ. 
οἴμοι μοι, καί που πολιᾶς | 1123 

πόντου ϑινὸς ἐφήμενος 

γελᾷ μου, χερὶ πάλλων 1125 
^ ^ , , τὰν ἐμὰν μελέου τροφάν, 

τὰν οὐδείς ποτ᾽ ἐβάστασεν. 
ὦ τόξον φίλον, ὦ φίλων 

- 2 14 χειρῶν ἐκβεβιασμένον, 

ἔχεις, τὸν «Ἡράκλειον 

ἄρϑμιον ὧδέ σοι 
, / , N , 

οὔχετι χρησόμενον τὸ μεϑύστερον. 

ἀλλ᾽ ἔνϑεν μετ᾽ ἀγκάλα 
πολυμηχάνου ἀνδρὸς ἐρέσσει, 1135 

ὁρῶν μὲν αἰσχρὰς ἀπάτας, στυγνὸν δὲ φῶτ᾽ 
éy9oOozóv, 

er ? wvot! ἀπ᾽ αἰσχρῶν ἀνατέλλονϑ᾽, ὅσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν κάχ᾽ 
ἐμήσατ᾽ οὐδείς. 

ἀνδρός τοι τὸ μὲν ἕν δίκαιον εἰπεῖν, 1140 
εἰπόντος δὲ μὴ φϑονερὰν 

ἐξῶσαι γλώσσας ὀδύναν. 

κεῖνος δ᾽ εἷς ἀπὸ πολλῶν 

ταχϑεὶς τῶνδ᾽ ἐφημοσύνᾳ 
κοινὰν ἤνυσεν ἐς φίλους ἀρωγάν. 1145 

ὦ πταναὶ ϑῆραι χαροπῶν v 
ἔϑνη ϑηρῶν, oUg ὅδ᾽ ἔχει 

χῶρος οὐρεσιβώτας, 

1128 — 1145 — 1146 — 1168. 

ἡ που ἐλεινὸν ὁρᾷς, φρένας εἴ ἕινας 1180 

DENT 

"——ÁÀ—— Ó—— M E 

utum d. ἐδ aiiis, 
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P Ad αὐ οὐκέτ᾽ ἀπ’ αὐλίων 
δι ἐλᾶτ᾽ " οὐ γὰρ ἔχω χεροῖν 1160 

τὰν πρόσϑεν βελέων ἀλκάν, 

ὦ δύστανος ἐγὼ τανῦν, 

ἀλλ᾽ ἀνέδην ὅδε χῶρος ἐρύκεται., 
ἔτ᾽ οὐ φοβητὸς ὑμῖν. 
ἕρπετε, νῦν καλὸν 1155 

ἀντίφονον χορέδσαι στόμα πρὸς χάριν 

ἐμᾶς σαρχὸς αἰόλας" 

ἀπὸ γὰρ βίον αὐτίκα λείψω. 

πόϑεν γὰρ ἔσται βιοτά; τίς ὧδ᾽ ἐν αὔραις τρέ- 
φεται., 1160 

μηκέτι μηδενὸς κρατύνων ὅσα πέμπει βιόδωρος aia; 

πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον, πέλασσον, 
εὐνοίᾳ πάσᾳ πελάταν᾽" | 

ἀλλὰ γνῶϑ', εὖ γνῶϑ'᾽ ὅτι σὸν 1165 
κῆρα τάνδ᾽ ἀποφεύγειν. 

οἰκτρὰ γὰρ βόσκειν, ἀδαὴς δ᾽ 
ἔχειν μυρίον ἄχϑος, ὃ ξυνοικεῖ. 

πάλιν πάλιν παλαιὸν ἄλγημ᾽ ὑπέμνασας, ὦ 1170 
λῷστε τῶν πρὶν ἐντόπων. 
τί μ᾽ ὥλεσας; τί μ᾽ εἴργασαι; 

τί τοῦτ᾽ ἔλεξας: 
εἰ σὺ τὰν ἐμοὶ στυγερὰν 

Τρῳάδα γᾶν μ᾽ ἤλπισας ἄξειν. 1175 
τόδε yàg νοῶ κράτιστον. 

ἀπό νύν us λείπετ᾽ ἤδη. 
φίλα μοι, φίλα ταῦτα παρήγγειλας ἕχόντι τὸ 

πράσσειν. | 

ἴωμεν ἴωμεν 

ναὸς ἵν᾽ ἡμῖν τέτακται. 1180 
25* 
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μή, πρὸς ἀραίου Zhióc, ἔλθῃς, ἱχετεύω. ΧΟ. 

μετρίαξε. 
ὦ ξένοι, 

μείνατε, πρὸς ϑεῶν. XO. τί ϑροεῖς; 1185 
eo αἰαῖ, δαίμων δαίμων" 

ἀπόλωλ᾽ ὃ τάλας" 

ὦ ποὺς πούς, τί σ᾽ ἔτ᾽ ἐν βίῳ 
τεύξω τῷ μετόπιν τάλας; 

ὦ ξένοι, ἔλϑετ᾽ ἐπήλυδες αὖϑιο. 1190 
et a δ, 9 , ví ῥέξοντες ἀλλοκότῳ 
γνώμᾳ τῶν πάρος, ὧν προύφαινες; 

οὔτοι νεμεσητόν., 

ἀλύοντα χειμερίῳ 

λύπᾳ καὶ παρὰ νοῦν ϑροεῖν. 1196 

βᾶϑί νυν, ὦ τάλαν, ὥς σε κελεύομεν. 
οὐδέποτ᾽ οὐδέποτ᾽, ἴσϑι τόδ᾽ ἔμπεδον, 
οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος ἀστεροπητὴς 
βροντᾶς αὐγαῖς μ᾽ εἶσι φλογέζων. 

ἐρρέτω Ἴλιον οἵ 9' ὑπ᾽ éxsívo 1200 

πάντες ὅσοι τόδ᾽ ἔτλασαν ἐμοῦ ποδὸς ἄρϑρον 

ἀπῶσαι. 

ἀλλ᾽ ὦ ξένοι, ἕν γέ μοι εὖχος ὀρέξατε. 
ποῖον “ἐρεῖς τόδ᾽ ἔπος; Gl. ξίφος, εἴ ποϑὲν, 

ἢ γένυν 1) βελέων τι προπέμψατε. 1205 

ὡς τίνα δὴ δέξῃς παλάμαν ποτέ; 

κρᾶτ᾽ ἀπὸ πάντα xol ἄρϑρα τέμω χερί" 

φονᾷ φονᾷ νόος ἤδη. 

τί ποτε; Φ]. πατέρα ματεύων. 1210 

ποῖ γᾶς; CPI. ἐς “Διδου" 

οὐ γάρ ἐστ᾽ ἐν φάει γ᾽ ἔτι. 

πόλις, ὦ πόλις πατρία, Qa 

δι ὐνδονσν.. δ» ον λα 

hast Vies ὦ MN ὦ * 

En —u—————————————— ———————— 
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3. VR πῶς ἂν εἰσίδοιμ᾽ ἄϑλιός σ᾽ ἀνήρ, 

ὅς γε σὰν λιπὼν ἱερὰν λιβάδ᾽ 1215 
ἐχϑροῖς ἔβαν ΖΙαναοῖς 

&gcoyóg' ἔτ᾽ οὐδέν εἶμι. 

ἐγὼ μὲν ἤδη καὶ πάλαι νεὼς ὁμοῦ 

στείχων ἂν ἦ σοι τῆς ἐμῆς, εἰ μὴ πέλας 

Ὀδυσσέα στείχοντα τόν τ᾽ ᾿Αχιλλέως 1220 
γόνον πρὸς ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἰόντ᾽ ἐλεύσσομεν. 

οὐκ ἂν φράδειας ἥντιν᾽ αὖ παλέντροπος 
χέλευϑον ξἕρπεις ὧδε σὺν σπουδῇ ταχύς; 
λύσων ὅσ᾽ ἐξήμαρτον ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. 

δεινόν γε φωνεῖς᾽ 7 δ᾽ ἁμαρτία τίς ἦν; 155ῦ 
ἣν σοὶ πιϑόμενος τῷ τε σύμπαντι στρατῷ | 
ἔπραξας ἔργον ποῖον ὧν οὔ δοι πρέπον; 

ἀπάταισιν αἰσχραῖς ἄνδρα καὶ δόλοις ἑλών. 

τὸν ποῖον; ὥμοι᾽ μῶν τι βουλεύει νέον; 

νέον μὲν οὐδέν, τῷ δὲ Ποίαντος τόκω, 1230 
τί χρῆμα δράσεις; ὥς μ’ ὑπῆλϑέ τις φόβος. 
παρ᾽ οὗπερ ἔλαβον τάδε τὰ τόξ΄, αὖϑις πάλιν 
ὦ Ζεῦ. τί λέξειο; οὔ τί που δοῦναι νοεῖς: 

αἰσχρῶς γὰρ αὐτὰ xov δίκῃ λαβὼν ἔχω. 

πρὸς ϑεῶν, πότερα δὴ κερτομῶν λέγεις τάδε: 

εἰ κερτόμησίς ἐστι τἀληϑῆ A&ysuv. 1236 
ví φής. ᾿Δ4χιλλέως mai; τέν᾽ εἴρηκας λόγον; 

δὶς ταὐτὰ βούλει καὶ τρὶς ἀναπολεῖν μ᾽ ἔπη; 

ἀρχὴν κλύειν ἂν οὐδ᾽ ἅπαξ ἐβουλόμην. 

εὖ νῦν ἐπίστω πάντ᾽ ἀκηκοὼς λόγον. 1940 

ἔστιν τις. ἔστιν ὅς σε κωλύσει τὸ δρᾶν. 

τί φής; τίς ἔσται μ᾽ οὑπικωλύσων τάδε; 

ξύμπας ᾿4χαιῶν λαός. ἐν δὲ τοῖς ἐγώ. 

σοφὸς πεφυκὼς οὐδὲν ἐξαυδᾷς σοφόν. 
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σὺ δ᾽ οὔτε φωνεῖς οὔτε δρασείεις σοφά. 1540 

ἀλλ᾽ εἰ δίκαια, τῶν σοφῶν κρείσσω τάδε. 
καὶ πῶς δίκαιον, & γ᾽ ἔλαβες βουλαῖς ἐμαῖς, 

πάλιν μεϑεῖναι ταῦτα; NE. τὴν ἁμαρτίαν 

αἰσχρὰν ἁμαρτὼν ἀναλαβεῖν πειράσομαι. 1549 

στρατὸν δ᾽ ᾿Ζχαιῶν οὐ φοβεῖ, πράσσων τάδε; 
ξὺν τῷ δικαίῳ τὸν σὸν οὐ ταρβῶ φόβον. 
2 fet 2S0 MEN WE S ΩΣ τ Τὰ US NRI 

ἀλλ᾽ οὐδέ τοι σῇ χειρὶ πείϑομαι τὸ δρᾶν. 

οὔ τἄρα Τρωσίν, ἀλλὰ col μαχούμεϑα. 

ἴτω τὸ μέλλον. ΟΔ, χεῖρα δεξιὰν δρᾷς 

κώπης ἐπιψαύουσαν; NE. ἀλλὰ κἀμέ rov 190 

ταὐτὸν τόδ᾽ ὕψει δρῶντα κοὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. —— 
καίτοι σ᾽ ἐάσω" τῷ δὲ σύμπαντι στρατῷ 
λέξω τάδ᾽ ἐλϑών, ὅς δὲ τιμωρήδεται. 

ἐσωφρόνησας" κἂν τὰ λοίφ᾽ οὕτω φρονῇς, 
ἴσως ἂν ἐχτὸς κλαυμάτων ἔχοις πόδα. 1260 

σὺ δ᾽. ὦ Ποίαντος παῖ, Φιλοκτήτην λέγω, 

ἔξελϑ'᾽. ἀμείψας τάσδε πετρήρεις στέγας. 

τίς αὖ παρ᾽ ἄντροις ϑόρυβος ἵσταται βοῆς: 
τί μ᾽ ἐκκαλεῖσϑε; τοῦ κεχρημένοι. ξένοι; 

ὥμοι" καχὸν τὸ χρῆμα. μῶν τί μοι véx  — 1965 
πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμποντες χκαχά; 

ϑάρσει" λόγους δ᾽ ἄκουσον οὺς ἥκω φέρων. 

δέδοικ᾽ ἔγωγε" καὶ τὰ πρὶν γὰρ ἐκ λόγων 

καλῶν κακῶς ἔπραξα, σοῖς πεισϑεὶς λόγοιο. 

οὔκουν ἔνεστι καὶ μεταγνῶναι πάλιν; 1270 

τοιοῦτος ἦσϑα τοῖς λόγοισι χὥτε μου 

τὰ τόξ᾽ ἔκλεπτες, πιστός, ἀτηρὸς λάϑρα. 

ἀλλ᾽ οὔ τι μὴν viv: βούλομαι δέ σου χλύειν, 

πότερα δέδοχταί σοι μένοντι καρτερεῖν 1274 

— 

nm ———.—Ó 

EUM Ee XU T euro 
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ἢ πλεῖν uc9' ἡμῶν; OI. παῦε, μὴ λέξῃς πέρα" 

μάτην γὰρ ὃν εἴπῃς γε πάντ᾽ εἰρήσεται. 

οὕτω δέδοκται; OI. καὶ πέρα γ᾽ ἴσϑ᾽ ἢ λέγω. 
ἀλλ᾽ ἤϑελον μὲν ἄν σε πεισϑῆναι λόγοις Ί μ 1j y 
ἐμοῖσιν" εἰ δὲ μή τι πρὸς καιρὸν λέγων 1519 
χυρῶ, πέπαυμαι. Cl. πάντα γὰρ φράδεις μάτην. 

οὐ γάρ ποτ᾽ εὔνουν τὴν ἐμὴν χτήσει φρένα, 

ὅστις γ᾽ ἐμοῦ δόλοισι τὸν βίον λαβὼν 

ἀπεστέρηκας, κἄτα νουϑετεῖς ἐμὲ 
ἐλθών. ἀρίστου πατρὸς αἴσχιστος γεγώς. 

ὄλοισϑ᾽, ᾿᾽4τρεῖδαι μὲν μάλιστ᾽. ἔπειτα δὲ — 19285 

ὁ Μαρτίου παῖς καὶ cv. NE. μὴ ᾿πεύξῃ πέρα" 
δέχου δὲ χειρὸς ἐξ ἐμῆς βέλη τάδε. 

πῶς εἶπας; ἄρα δεύτερον δολούμεϑα; 
ἀπώμοσ᾽ ἁγνὸν Ζηνὸς ὑψίστου σέβας. 

ὦ φίλτατ᾽ εἰπών, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 1290 

τοὔργον παρέσται φανερόν" ἀλλὰ δεξιὰν 

πρότεινε χεῖρα, καὶ κράτει τῶν σῶν ὅπλων. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽, ᾧ ϑεοὶ ξυνίστορες. 
ὑπέρ v ᾿Δτρειδῶν τοῦ τε σύμπαντος στρατοῦ. 

TÉXVOV, τίνος φώνημα, μῶν Ὀδυσσέως. 1295 

ἐπῃσϑόμην; OA. σάφ᾽ (69v xol πέλας γ᾽ δρᾶς, 
ὅς σ᾽ ἐς τὰ Τροίας πεδί᾽ ἀποστελῶ βίᾳ, 

ἐάν τ᾽ ᾿Ζχιλλέως παῖς ἐάν τὲ μὴ ϑέλῃ. 
ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων, ἢν τόδ᾽ ὀρϑωϑῇ βέλος. 

&, μηδαμῶς. μή, πρὸς ϑεῶν, μεϑῆῇς βέλος. 1300 

μέϑες us, πρὸς ϑεῶν, χεῖρα, φίλτατον τέκνον. 

οὐκ ἂν μεϑείην. ΦΙ. φεῦ" τί μ᾽ ἄνδρα πολέμιον 

ἐχϑρόν τ᾽ ἀφείλου μὴ κτανεῖν τόξοις ἐμοῖς; 
ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐμοὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν οὔτε σοὶ καλόν. 

ἀλλ᾽ οὖν τοσοῦτόν γ᾽ ἴσϑι, τοὺς πρώτους στρατοῦ, 



360 

NE. 

c. 

NE. 

.ZOOSOKAEOTZ 

τοὺς τῶν ᾿Ζ“χαιῶν wevOoxáouxeo, xcxotg 1806 

ὄντας πρὸς αἰχμήν, ἐν δὲ τοῖς λόγοις ϑρασεῖς. 
εἶεν" τὰ μὲν δὴ τόξ᾽ ἔχεις, κοὐκ ἔσϑ᾽ ὅτου 
ὀργὴν ἔχοις ἂν οὐδὲ μέμψιν εἰς ἐμέ. 

ξύμφημι" τὴν φύσιν δ᾽ ἔδειξας, ὦ τέκνον, 1810 
ἐξ ἧς ἔβλαστες, οὐχὶ Σισύφου πατρός, 

ἀλλ᾽ ἐξ ᾿ἀχιλλέως. ὃς μετὰ ξώντων ὅτ᾽ ἦν 
ἤχου᾽ ἄριστα, νῦν δὲ τῶν τεϑνηκότων. 

ἤσϑην πατέρα τὸν ἀμὸν εὐλογοῦντά δὲ 

αὐτόν v' ἔμ᾽" ὧν δέ σου τυχεῖν ἐφίεμαι, 1815 
ἄκουσον. ἀνϑρώποισι τὰς μὲν ἐκ ϑεῶν 
τύχας δοθείσας ἔστ᾽ ἀναγκαῖον φέρειν" 

ὅσοι δ᾽ ἑκουσίοισιν ἔγκεινται βλάβαις. 

ὥσπερ σύ, τούτοις οὔτε συγγνώμην ἔχειν 

δίκαιόν ἐστιν οὔτ᾽ ἐποικτίρειν τινά. 1820 
σὺ δ᾽ ἠγρίωσαι, κοὔτε σύμβουλον δέχει, 

ἐάν ve νουϑετῇ τις εὐνοίᾳ λέγων, 
στυγεῖς, πολέμιον δυσμενῆ 8᾽ ἡγούμενορ. 

ὅμως δὲ λέξω: Ζῆνα δ᾽ ὅρκιον καλῶ" 

καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω xci γράφου φρενῶν ἔσω. 1325 
σὺ γὰρ νοσεῖς τόδ᾽ ἄλγος ἐκ ϑείας τύχης. 

Χρύσης πελασϑεὶς φύλακος, ὃς τὸν ἀκαλυφῆ 

σηκὸν φυλάσσει κρύφιος οἰκουρῶν ὄφιρ᾽ 

καὶ παῦλαν ἴσϑι τῆσδε μή ποτ᾽ ἂν τυχεῖν 

νόσου βαρείας, ἕως ἂν αὑτὸς ἥλιος 1330 

ταύτῃ uiv αἴρῃ, τῇδε δ᾽ αὖ δύνῃ πάλιν, 
πρὶν ἂν τὰ Τροίας πεδί᾽ ἑκὼν αὐτὸς μόλῃς, 

καὶ τοῖν παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿4“σκληπίδαιν 
νόσου μαλαχϑῇς τῆσδε, καὶ τὰ πέργαμα 
ξὺν τοῖσδε τόξοις ξύν v' ἐμοὶ πέρδσας φανῇς. 1835 

ὡς δ᾽ οἶδα ταῦτα τῇδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐγὼ φράσω. 
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ἀνὴρ γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἐκ Τροίας ἁλούς. 
e 

Ἕλενος ἀριστόμαντις, ὃς λέγει σαφῶς 
ὡς δεῖ γενέσϑαι ταῦτα" καὶ πρὸς τοῖσδ᾽ ἔτι 

ὡς ἔστ᾽ ἀνάγκη τοῦ παρεστῶτος ϑέρουξργ 1840 
Τροίαν ἁλῶναι πᾶσαν" ἢ δίδωσ᾽ ἕκὼν 
κτείνειν ἑαυτόν, ἣν τάδε ψευσϑῇ λέγων. 

ταῦτ᾽ οὖν ἐπεὶ κάτοισϑα, συγχώρει ϑέλων. 
καλὴ γὰρ ἡ ̓ ᾽πίκτησις, “Ελλήνων ἕνα 

κριϑέντ᾽ ἄριστον τοῦτο μὲν παιωνίας 1345 
ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν, εἶτα τὴν πολύστονον 
Τροίαν ἑλόντα κλέος ὑπέρτατον λαβεῖν. 

ὦ στυγνὸς αἰών. τέ με. τί δῆτ᾽ ἔχεις ἄνω 

βλέποντα κοὐκ ἀφῆκας εἰς “ἭΔιδου μολεῖν; 
οἴμοι, τέ δράσω; πῶς ἀπιστήσω λόγοις 1860 

τοῖς τοῦδ᾽. ὃς εὔνους ὧν ἐμοὶ παρήνεσεν;: 

ἀλλ᾽ εἰκάϑω δῆτ᾽; εἶτα πῶς ὃ δύσμορος 

εἰς φῶς τάδ᾽ ἔρξας εἶμι; τῷ προσήγορος:; 
πῶς, ὦ τὰ πάντ᾽ ἰδόντες ἀμφ᾽ ἐμοὶ κύκλοι, 
ταῦτ᾽ ἐξανασχήσεσϑε, τοῖσιν ᾿Δτρέως 1355 

ἐμὲ ξυνόντα παισίν, οἵ uw ἀπώλεσαν; 
πῶς τῷ πανώλει παιδὶ τῷ ΜΖαερτίου; 
οὐ γάρ μὲ τἄλγος τῶν παρελθόντων δάκνει. 
ἀλλ᾽ οἷα χρὴ παϑεῖν us πρὸς τούτων ἔτι 
δοχῶ προλεύσσειν" οἷς γὰρ ἡ γνώμη κακῶν 1860 

μήτηρ γένηται. τἄλλα παιδεύει κακούς. 

καὶ σοῦ δ᾽ ἔγωγε ϑαυμάσας ἔχω τόδε. 

χρῆν γάρ 6s μήτ᾽ αὐτόν ποτ᾽ ἐς Τροίαν μολεῖν 

ἡμᾶς T' ἀπείργειν, οἵ y& σοῦ καϑύβρισαν, 

πατρὸς γέρας συλῶντες, εἶτα τοῖσδε σὺ 1865 

εἶ ξυμμαχήσων, κἄμ᾽ ἀναγκάζεις τόδε; 
μὴ δῆτα, τέκνον" ἀλλ᾽ & μοι ξυνήνεσας, 
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πέμψον πρὸς οἴκους" καὐτὸς ἐν Σχύρῳ μένων 

ἔα κακῶς αὐτοὺς ἀπόλλυσϑαι κακούο. 

χοὔτω διπλῆν μὲν ἐξ ἐμοῦ χτήσει χάριν, — 1370 
διπλῆν δὲ πατρός, κοὐ κακοὺς ἐπωφελῶν 

δόξεις ὅμοιος τοῖς κακοῖς πεφυκέναι. 

λέγεις μὲν εἰκότ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως σε βούλομαι 

ϑεοῖς τὲ πιστεύσαντα τοῖς τ᾽ ἐμοῖς λόγοις 

φίλου μετ’ ἀνδρὸς τοῦδε τῆσδ᾽ ἐκπλεῖν χϑονός. 
5j πρὸς τὰ Τροίας πεδία καὶ τὸν ᾿Ζἀτρέως 18τὸ 

ἔχϑιστον υἱὸν τῷδε δυστήνῳ ποδί; 

πρὸς τοὺς μὲν οὖν σὲ τήνδε τ᾽ ἔμπυον βάσιν 
παύσοντας ἄλγους κἀποσώσοντας voGov. 

ὦ δεινὸν αἷνον αἰνέσας, τί φής ποτε; 1380 
ἃ σοί τὲ κἀμοὶ λῷσϑ᾽ δρῶ τελούμενα. 

καὶ ταῦτα λέξας οὐ καταισχύνει ϑεούς; 

πῶς γάρ τις αἰσχύνοιτ᾽ ἂν ὠφελούμενος; 

λέγεις δ᾽ ᾿Δτρείδαις ὄφελος ἢ ̓ ᾽π’ ἐμοὶ τόδε; 

σοί που, φίλος γ᾽ Qv, χὠ λόγος τοιόσδε μου. 1385 
πῶς, ὅς γε τοῖς ἐχϑροῖσί μ’ ἐκδοῦναι ϑέλεις; 
5 ὦ τᾶν, διδάσκου μὴ ϑρασύνεσϑαι κακοῖς. 

ὀλεῖς με, γιγνώσκω 6s, τοῖσδε τοῖς λόγοις. 

οὔκουν ἔγωγε᾽ φημὶ δ᾽ οὔ δὲ μανϑάνειν. 

ἐγὼ οὐκ ᾿Δτρείδας ἐκβαλόντας οἶδά με; 1390 
ἀλλ᾽ ἐκβαλόντες εἰ πάλιν σώσουσ᾽ ὅρα. 
οὐδέποϑ᾽ ἑκόντα γ᾽ ὥστε τὴν Τροίαν ἰδεῖν. 

τί δῆτ᾽ ἂν ἡμεῖς δρῶμεν, εἰ σέ γ᾽ ἐν λόγοις 
πείσειν δυνησόμεσϑα μηδὲν ὧν λέγω; 

ὡς ῥᾷστ᾽ ἐμοὶ μὲν τῶν λόγων λῆξαι, σὲ δὲ 1395 
ξῆν, ὥσπερ ἤδη Clo, ἄνευ σωτηρίας. 

ἔα μὲ πάσχειν ταῦϑ᾽ ἅπερ παϑεῖν μὲ δεῖ" 
f^ 3 LA ἃ δ᾽ ἤνεσάς μοι δεξιᾶς ἐμῆς ϑιγών, 
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πέμπειν πρὸς οἴκους, ταῦτά μοι πρᾶξον, τέκνον, 

καὶ μὴ βράδυνε μηδ᾽ ἐπιμνησϑῇς ἔτι 1400 

Τροίας" ἅλις γάρ μοι τεϑρήνηται γόοις. 

εἰ δοκεῖ, στείχωμεν. OI. ὦ γενναῖον εἰρηκὼς ἔπος. 

ἀντέρειδε νῦν βάσιν σήν. «€l. εἰς ὅσον γ᾽ ἐγὼ 

σϑένω. 

αἰτίαν δὲ πῶς "Ayouv φεύξομαι; OI. μὴ φροντίσῃς. 

τί γάρ, ἐὰν πορϑῶσι χώραν τὴν ἐμήν; OI. ἐγὼ 

παρὼν 1405 

τίνα προσωφέλησιν ἔρξεις; — Pl. βέλεσι τοῖς 

Ἡρακλέους 

πῶς λέγεις; ΦΙ. εἴρξω πελάξειν. ΝΕ, στεῖχε 
προσκύδσας χϑόνα. 

HPAKAH2. 
μήπω ye, πρὶν ἂν τῶν ἡμετέρων 
ἀΐῃς μύϑων, παῖ Ποίαντος" 1410 

φάσκειν δ᾽ αὐδὴν τὴν ᾿Ηρακχλέους 

ἀκοῇ τε κλύειν λεύσσειν τ᾽ ὄψιν. 

τὴν σὴν δ᾽ ἥκω χάριν οὐρανίας 

ξδρας προλιπών, 
τὰ Διός τε φράσων βουλεύματά δοι 1415 

κατερητύσων 9' ὃδὸν ἣν στέλλει" 
σὺ δ᾽ ἐμῶν μύϑων ἐπάκουσον. 

καὶ πρῶτα μέν σοι τὰς ἐμὰς λέξω τύχας, 

ὅσους πονήσας καὶ διεξελθὼν πόνους 

ἀθάνατον ἀρετὴν ἔσχον, ὡς πάρεσϑ᾽ δρᾶν. 1420 

καὶ σοί, σάφ᾽ ἴσϑι, τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν., 
ἐκ τῶν πόνων τῶνδ᾽ εὐκλεᾶ ϑέσϑαι βίον. 

ἐλϑὼν δὲ σὺν τῷδ᾽ ἀνδρὶ πρὸς τὸ Τρωικὸν 

πόλισμα, πρῶτον μὲν νόσου παύσει λυγρᾶς. 

ἀρετῇ τε πρῶτος ἐκκριϑεὶς στρατεύματος, 1425 
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Πάριν μέν, ὃς τῶνδ᾽ αἴτιος κακῶν ἔφυ. 

τόξοισι τοῖς ἐμοῖσι νοσφιεῖς βίου, 

πέρσεις τε Τροίαν, σκῦλά τ᾽ εἰς μέλαϑρα σὰ 

πέμψεις, ἀριστεῖ᾽ ἐκλαβὼν στρατεύματος, 
Ποίαντι πατρὶ πρὸς πάτρας Οἴτης πλάκα. 1480 

ἃ δ᾽ ἂν λάβῃς σὺ σκῦλα τοῦδε τοῦ στρατοῦ. 

τόξων ἐμῶν μνημεῖα πρὸς πυρὰν ἐμὴν 

κόμιξε. καὶ Gol ταῦτ᾽, AyiAAÉOO τέχνον, 

παρήνεσ᾽ * οὔτε γὰρ σὺ τοῦδ᾽ ἄτερ σϑένεις 

ἑλεῖν τὸ Τροίας πεδίον οὔϑ᾽ οὗτος σέϑεν. 1435 
ἀλλ᾽ ὡς λέοντε συννόμω φυλάσσετον 

οὗτος σὲ καὶ σὺ τόνδ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ᾿4σκληπιὸν 
παυστῆρα πέμψω σῆς νόσου πρὸς Ἴλιον. 
τὸ δεύτερον γὰρ τοῖς ἐμοῖς αὐτὴν χρεὼν 

τόξοις ἁλῶναι. τοῦτο δ᾽ ἐννοεῖϑ᾽, ὅταν 1440 

πορϑῆτε γαῖαν. εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεούφ᾽" 

ὡς τἄλλα πάντα δεύτερ᾽ ἡγεῖται πατὴρ 

Ζεύς" οὐ γὰρ εὐσέβεια συνϑνήσκει βροτοῖο᾽ 

κἂν ζῶσι κἂν ϑάνωσιν. οὐκ ἀπόλλυται. 

ὦ φϑέγμα ποϑεινὸν. ἐμοὶ πέμψας 1445 
χρόνιός τε φανείς, 

οὐκ ἀπιϑήσω τοῖς σοῖς μύϑοις. 

κἀγὼ γνώμην ταύτῃ τίϑεμαι. 

μή νυν χρόνιοι μέλλετε πράσσειν" 

καιρὸς καὶ πλοῦς 1460 

ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ κατὰ πρύμνην. 

φέρε νυν στείχων χώραν καλέσω. 

χαῖρ᾽, ὦ μέλαϑρον ξύμφρουρον ἐμοί, 
νύμφαι τ᾽ ἔνυδροι λειμωνιάδες, 

καὶ κτύπος ἄρσην πόντου προβλής 9', 1455 
ov πολλάκι δὴ τοὐμὸν ἐτέγχϑη 

πσυυ rn 



XO. 

SIAOKTHTHE. 

κρᾶτ᾽ ἐνδόμυχον πληγαῖσι νότου, 

πολλὰ δὲ φωνῆς τῆς ἡμετέρας 
Ἑρμαῖον ὕρος παρέπεμψεν ἐμοὶ 
στόνον ἀντίτυπον χειμαζομένῳ. 

νῦν δ᾽, ὦ κρῆναι ΔΜύκιόν vs ποτόν, 

λείπομεν ὑμᾶς, λείπομεν οὐ δὴ 
δόξης ποτὲ τῆσδ᾽ ἐπιβάντες. 

χαῖρ᾽, ὦ Δήμνου πέδον ἀμφίαλον, 

καί μ᾽ εὐπλοίᾳ πέμψον ἀμέμπτως, 

ἔνϑ᾽ ἡ μεγάλη μοῖρα κομίζει 

γνώμη τε φίλων χὠ πανδαμάτωρ 

δαίμων, ὃς ταῦτ᾽ ἐπέκρανεν. 

χωρῶμεν δὴ πάντες ἀολλεῖς, 

νύμφαις ἁλίαισιν ἐπευξάμενοι 

νύστου σωτῆρας ἵκέσϑαι. 

965 

1460 

1465 

1470 
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er von 3. 6. Geil Gruber in Seiya. 

 Nnjere. JXTutteripracbe, 
ihr IDerben unó ihr 10 ο ἐπ. 

Don prof. Dr. 35, θεῖν. 
4., verb. 2Infíage. [VIII u, 269 S.] 8. “ὅπ £nmo. geb. 2 Itf, 60. pt. 

DieSdyrift mibtauf vii ἐπ᾿ γα Π ἄγεν Grnblage, iít jebod)gemeinperftánblid, 
unb überaus anrégeno gejdyrieben, 2In eine furse, flare Scbilberung oer ràumlicen uno seite 
lidien €ntmidelung unjerer Spradje (djliegt (idj eine ausführliche, jebr lebenbige nnb 
feffeInbe Darftellung ber ποι δος; οι ἄγει Sdijtipradhe, unb 3mar wirb 3undcbit ibre 
Besiehung 3ur Dolfsart, 31. Stammresatt, 3umt. Stanbe unb jur jemeiligen. Gefittung 
erórtert nnb jobann ibre Cigentümlid)fett int. £autmanbel, in oer JDortbiegung, 1Dortz 
bilbnng, JDorjbebeutung unb Satlehte behanbelt, Das πα) it. πίάγε in Sorm. einer 
lebrmágiaen JMberfidht ober eines BRaddlagemerfes geidjrieben , fonberm als eiue Iebz 
tafte uno anfdjaulidge €rórterumg, uub 3war im einer IDeiie, bie geeignet erjcheint, Die 
áuferltde JXuffaffung vom Dejen un(erer Diutteviprade 3u befámpfen | 
uno Die meiten CARN oer ope d 358 feffeln. nnb 38 a Abs Dips e eie 

Deuticbe: (δέξου: uno odi 
Don Dr, JAnolf Xannae, 

Direftor oes. Cymna(tums unb ber Xeal[dule 5u. ΘΟ a. Tam. (c 

Tiad) ben beften ποίη für fus uno Sdle oarageftelít,- 

—— τῷ} τοῦδ! Oriainallitboarapbiert von Robert Engels. τ 
cweite, verbefferte 2luflaae. av. 8. [inter ter. prefje.] 

Die nene 2Inflage ftellt fid) als ette grünoliche lIntarbeitung ber er(ten. Sez 
atbeitig Dar uer Serüd[idhtigung ber C&raebnifje Der neueren Soricungen auf oent 
Gebiete ber germamifden lüytholoaie, jomeit oieje überbaupt in einem | populár 
gehaltenen nnb für meitere Xreije, bejonbers für bie Juageno, bejtimmter Sudje vatz 
gtiot moerber fónnerm. 

Sdjarf unterjdiiebemn ift bet ber Darjtellung Der , Gótterja en 
jmbifchen ben norbifdyen Müythemn, mie (ie in Der Doejte Der islánoijd)en Sfaloen 
überliefert (inb, unb oem, mas fid) auf beut(d)em MODO: über bie 2Injdhauungen 
BERE Jilnen von ihren Góttern,; ermitteln láft. 

Deutiche Beloenjagemn.. 
Dem ventichen. Dolfe uno [feiner ugeno mieberersdhlt 

von Jaaxl Drm. AR euh. 
Seite, volíjtárota umaearbeitete 2IufTaae, bejorat voit Dr. rimo uffe. 

|. Sano, ]. Geil: $uotum, 2. Ceil: QXibe[ungen. 

Init Originallithographien vont Xobert €ugels. 
8, [Hnter ber preife.] . | 

Meds 3ouna, feit mehr als 20 jahrem als eime ber vovjüglichften Seatbeia 
funaén nmmjerer altem bent[dem Sagen für bie Sugenbo tvoblbefannt, erjdyeiut bier in 
neuer. Geftalt, Der Sort(dritt d 1Diffenfdbaft, oie totale JMinupályuta. ber jagen 
aeichidstlichen uno mytholoaijdyen 2Infdyauungen gerabe auf. germanifdent Gebiet. bat 
eine polljtánbtge Hmarbeitung als. notmenbig erjdieimen : Jaffen. yu oiefer. bieter. bie 
,Delbenjaaen'/ jet, überall bas 33i[o ber Deut(d)enm Sage im 12. uno 13. 3abrz 
bunbert, Die Darkellung Keds i(t nai 1róglicbfeit. agejdbont. morben, im poetijcben 
Geile aber atm Stelle ber eigenen Didjtungem Xeds eine jid) eng, am oie mittelhod): 
beutídyer Oriainale, anfd;miegenbe, frei. überarbeitete, poetifcbe liberfegung getreten, 



Perlagsbud)fanblumg $. ὦ. Grubnrr im Léprg. 

. Sin erfefjópfenber allgemeinter(tánblidyer 25efjanb» 
iung toerben ín abgefdjloffenen 25ünbdjen auf 

tuiffenfdjaftlidjer —dbrunblage ^ ruenbe ὥρης 

| fciránRung aus allen Ziorigen δε Toiffeng 

MA neboten, bie tnirhlicje 25efriebigung unb bauern» 
; | ben JOutsen su gefmáfjren bermógen unb fomit 

| auf aligemeineg C(ntereffe redjnen Rànnen. see 

ous 3atur unn dorífteáturit. 
Aammiumqg biffenrajaftrid « gemrinterftánbtidyer Darfretungen 
*—-——«« απ allen Orbirten be& TDiffenó. «emm 

ees dxianatlidj rrfd)rint rin 95ánbrfjen bon rso— 160 3. 
5u r JPH., in gefdjmacdibottem &ínbanb 51: 1 4D. 25 JDf. een 

Φ δε 925ánbc)en ift im fid abgefi)roffen unb rínsem παι. 

ftellungen toidjtiger d»ebiete in planboller 25e« 

Sie $philofopfie ber Gegentvart 
im Senutídjfano. θη Ῥτοΐ. 
Dr. D. $ üipe in. 38ürgburg. 

/.  Odilbert bie. vier Qauptrid)tungen 
bet beutid)en *Bbilofopbie ber Gegeritart, 
námltd) ber 98ofittptaáuni8, 9tatertali$mus, 
Staturalienutà unb fYbeali$nut8 (int neta: 
poyfidyen GCinne bieje8 ZBprte8). 

Φει ἢ 9Birtidjajtéleben. —QQup 
aeparapDijder  Grunbfage — gee 
ibilbert oot Dr. ὅν. Gruber. 
Quit 4 Sarten. 
fSeabjid)tigt, ei αὐ πο 68 SSerftüinb. 

ni8 für ben ftegfgatten 9Luiidymimg unjeres 
mirifdjaftlidjen Xebena [eit ber Seieber. 
au[rid)humg be8 Wteidjé Derbeigu[üDren. 

Qeflauration unb — Oiebolution. 
$8on Dr. €. €d mener. 
Sie Qtrbeit bebambelt ba8 Seben unb 

Gtreben beà beutjden 93olfe8. iit ber erjten 
$ülfte be8 19. Syabrfimberts. 

Sie Orunbbegriffe ber mobernen 
Raturlefre. Son τ ἐν 9[uer- 
bad). 9Xit 9(bbilbungern. 
Ser S?utot ΠΟΙ eine  gujammeim: 

Düngenbe, für jebemn Gebilbetem θεν ἀπ 
Tide (Gniidhng ber 983egrijffe bar, bie in 
ber mobernen Raturfefre etue, allgemeine 
unb erafte 3tolle fptelei. 

Sie SPolar[orídjung. 330m Prof. 
Dr. f'urt Gajjert in Zübingen. 
δ mefreren. S'arten. 

. Se bor furyem abgegangene beutide 
Giübpolar:Grpebition legt e8 mabe, einen 
Jtüdblid auf bie Gejdidte ber fte 
ant SRorb. imb GCitbpol idberfaupt au 
perfen unb üt Rürse bie Gauptiortjdiritte 
imb Grgebniife biejer SyabtBumnberte. alter, 
an-tragifdjem unb tnterejjanten Stomernten 
überreidem (Grntbedinmgetbütigfett" aujam- 
menaiujalffeit. 

"(bitammiungsfefre umb Dartpinis- 
wtus. — 33on rof. Dr. 3t. ᾧ εἴτε 
iu Ziübimgemn. 
9[bbifbitttgen. 
Sie τοῦς Grrungenjdaft ber bio- 

τοι σι Qor[dumng be8 borigeut αὔτ» 
funbert$, bie (bjtanmumungslebre, melde 
εἴποι 10. ungemetnu befrud)tenben Ginffug 
cuf bie fogenanuten beid)zeibenben 9tatur- 
mijjeuidaften po Dat, mirb im δίείειπ 
Gdriftden ἐπ 
Xgelje für meitere fveife bargelegt. 

9llgemeine pápagogif. 2301 τοί. 
Dr. €5ebobalb 3iegler. 
SBeBaubelt bie. groBen iyragem ber 

S8offSeraiebung im praftijder, aligemetr 
Pv vaa S8eife imb in fittlid)-fogtalem 

eifte. 

Bep" 9(usfübrfide illufivierte Sroipefte unentgeltfid) unb poftirei. απ 

3Xit gaffreid)en 

urget, gemeinberftánbltder 

MA TF. 

Ww 
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